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I JOHDANTO 

 

Ulkomaisia investointeja tehdään maan luonnonvarojen takia, edullisempien 

tuotannontekijöiden toivossa tai jos ulkomaisille markkinoille pääsy edellyttää siellä 

läsnäoloa. Näistä erityisesti viimeisin on yleensä suomalaisyhtiön motiivi Venäjälle 

tehtävään suoraan investointiin. 1 Valtavan markkinan tarjoamat kasvumahdollisuudet 

houkuttavat. Esimerkiksi vain Pietarin alueella asuu enemmän ihmisiä kuin koko 

Suomessa. Pietari on ainoa ulkomainen kaupunki 400 kilometrin säteellä Suomen 

pääkaupungista, jonne on suora yhteys autolla, junalla, laivalla ja lentokoneella. Pietarissa 

toimiikin yli 500 suomalaistaustaista yritystä. 

Kun yritys syystä tai toisesta arvioi tiettyyn maahan tehtävän investoinnin kannattavuutta, 

investointipäätökseen vaikuttavat pääasiassa erilaiset taloudelliset, ei oikeudelliset, 

intressit. Riittävä oikeudellinen suoja ei ikinä yksin riitä syyksi investointiin, mutta sen 

sijaan suojan puute voi johtaa investoinnin tekemättä jättämiseen valtioon, jossa kaikki 

taloudelliset edellytykset sijoitukselle ovat olemassa.  

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa Venäjälle sijoitusta suunnittelevalle tai jo 

investoinnin tehneelle suomalaisyritykselle selvittämällä ensi sijassa sitä 

investointioikeudellisen suojan tasoa ja laajuutta, jonka riittävä suomalaisen omistusosuus 

venäläisestä yhtiöstä mahdollistaa. Huomiota pyritään kiinnittämään myös siihen, mihin 

erilaisiin suomalaisomisteisen venäläisen yhtiön toimiin sijoittajasuoja ulottuu sen jälkeen, 

kun investointi on tehty. 

Vaikka väistämättä tutkielman sivutuotteena tulee esiin erilaisia investointioikeuden 

ulottuvuuksia, niin päähuomio pyritään keskittämään operatiivista toimintaa, ensi sijassa 

tuotantotoimintaa Venäjällä harjoittavan suomalaisyhtiön keinoihin suojautua poliittisilta, 

ei-kaupallisilta riskeiltä. 

Tutkimuskysymykseni on: Mikä on suomalaisinvestoinnin oikeudellisen suojan taso 

Venäjällä?  

Kysymykseen vastaaminen edellyttää vastausta kolmeen esikysymykseen: 

                                                      
1 ks. esim. Hirvensalo 1999 
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1) Minkälaisia ovat suomalaissijoittajan kohtaamat Venäjän maariskit? 

2) Minkälaisia oikeudellisia mekanismeja riskien ehkäisemiseksi on olemassa? 

3) Ovatko mekanismit käytännössä hyödyntämiskelpoisia? (Siis, ovatko 

suomalaissijoittajat tukeutuneet oikeudellisiin suojamekanismeihin vai onko Venäjän 

maariskejä ehkäisty kenties muilla keinoilla?) 

Lähdeluettelooni viitaten lainaan kuulemaani huhua, jonka mukaan sanomakeisari Aatos 

Erkko olisi aikanaan kehunut lakitieteellistä tiedekuntaa parhaana toimittajakouluna. En ole 

kiinnittänyt ensisijaista huomiota siihen mistä lähteestä tiedot ovat, ja kuinka moni lähde 

sanoo tai ei sano samaa kuin mitä olen tutkielmaani kirjoittanut. Olen intuitiivisesti joko 

luottanut tai päättänyt olla luottamatta johonkin lähteeseen. Olen käyttänyt suomen-, 

englannin-, venäjän- ja vähän ruotsikielisiäkin lähteitä. Venäjänkielisten tekstien 

translitteroinnissa olen käyttänyt ISO 9 järjestelmää (1995)2. Olen haastatellut viittä 

suomalaisyhtiötä tutkielmaani varten. Haastattelujen tiedot ovat lähdeluettelossa ja 

haastattelukysymykset ovat liitteenä.  

Aihe rajautuu tutkielman edetessä, erityisesti osiossa II. Aihe on ajankohtainen.  

Muutama tunnustus kirjoitustavasta on tarpeellista tuoda esille. Näkökulma tässä 

tutkielmassa on pro investoija ja pro Suomi. Tämä johtuu osin siitä, että gradu on 

kirjoitettu toimeksiantona Metsä Group:lle. Vilpitön kiitos yhtiölle saamastani tuesta. On 

aihetta tähdentää, ettei Metsä Group ole sen enempää tietoinen kuin osallinenkaan 

tutkielman sisällöstä. Henkilökohtaisesti suhtaudun Venäjään sikäli myönteisesti, ettei 

minulla ole ennakkoasenteita sitä kohtaan ja uskon vilpittömästi Venäjään potentiaalisena, 

suomalaisenkin, hyvinvoinnin kasvattajana. Ennakkoluuloni tutkielmaan on ollut se, että 

Venäjän kirjoitetun lainsäädännön taso on kohtuullisen hyvä, eli Venäjä-vaikeudet liittyvät 

enemmänkin lainsäädännön tulkintaan ja soveltamiseen käytännössä. Erika Romberg on 

tutkinut lainsäädännön tulkintaa ja soveltamista käytännössä sekä mainittujen toimien 

taustalla piilevistä intresseistä mielenkiintoisessa lisensiaatin työssään Russian Risks – 

National Treatment, jota voin lämpimästi suositella aiheesta kiinnostuneille3. 

Tutkielmaa lukiessa on tärkeätä pitää mielessä maailmanpolitiikan realiteetit: Venäjä on 

ollut, on, tai haluaa olla suurvalta. Suurvalloille luonteenomaista on, että ne tekevät mitä 

                                                      
2 internetistä löytyi tätä varten hyödyllinen työkalu: 
http://www.lexilogos.com/keyboard/russian_conversion.htm.  
3 ks. Romberg 2007. 
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haluavat. Suurvaltoja vastaan paras pakote lienee kansainvälinen maine. Oikeusturva 

toteutuu parhaiten julkisuuden aiheuttaman paineen avulla. Sen sijaan, että valtiot 

pelkäisivät aseellista konfliktia, on ainakin rauhan aikana valtion taloudellisen 

suorituskyvyn heikkeneminen paljon pelottavampaa. Ulkomaisilla investoinneilla on rooli 

valtioiden taloudellisen suorituskyvyn tehostajana. SVKK:n mukaan ”[v]iime vuosien 

aikana Venäjä on muuttunut oleellisesti. Venäläisten ajatusmaailma on myös 

muutostilassa. Venäläiset tuntevat olevansa tärkeässä roolissa koskien maailmanlaajuisia 

poliittisia kysymyksiä ja talousyhteistyötä. Näin on ehkä ollut aiemminkin, mutta nyt 

talouden painoarvo on toisenlainen ja kansainvälinen yhteistyö sekä vuorovaikutus ovat 

edellytys yhteiskunnan toiminnalle ja kehittymiselle.”4 

Tutkielmassa käytetään synonyymeinä termejä sijoittaja ja investoija sekä sijoitus ja 

investointi.  

  

                                                      
4 SVKK 2009, s. 96 
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II JOHDATUS KANSAINVÄLISEEN INVESTOINTIOIKEUTEEN 

 

1. Ulkomainen investointi 

 

OECD ja IMF ovat kehittäneet tilastointitiedon yhtenäistämisen tarpeisiin 

standardimääritelmän ulkomaiselle suoralle investoinnille (Foreign Direct Investment, 

FDI), joka on kansainvälisesti yleisesti hyväksytty. Esimerkiksi Suomen Pankki ja Venäjän 

keskuspankki käyttävät maksutasetilastoja laskiessaan standardimääritelmää. 

Standardimääritelmän mukaan FDI on pysyväksi siteeksi ulkomaiseen yritykseen 

tarkoitettu, luonteeltaan pitkäaikainen sijoitus, jolla hankitaan tehokas päätösvalta 

yrityksestä. Tehokkaalla päätösvallalla tarkoitetaan sitä, että sijoittajalla on mahdollisuus 

osallistua aktiivisesti yrityksen johtamiseen ja päätöksentekoon. OECD:n ja IMF:n mukaan 

riittävän tehokas päätösvalta saavutetaan, jolloin myös pysyvä side yritykseen syntyy, kun 

sijoituksella saadaan vähintään 10 % osakkeista tai äänivallasta yrityksessä.5  

Juuri päätösvallan tavoittelu erottaa ulkomaiset suorat investoinnit portfolioinvestoinneista 

(Foreign Portfolio Investment, FPI). Portfoliosijoittaja ei osallistu yrityksen toimintaan ja 

portfoliosijoittajan huomio keskittyy usein vain sijoituksella hankitun arvopaperin arvoon 

ja siitä saatu tuottoon. Tässä tutkielmassa en kiinnitä huomiota portfoliosijoittajan 

asemaan. 

Tilastointitarkoituksiin tarkoitetulta standardimääritelmältä puuttuu juridinen sitovuus. 

FDI:lle ei ole olemassa universaalia, oikeudellisesti sitovaa määritelmää. Ulkomaisten 

investointien oikeudellisen suojan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tilannetta joudutaan 

arvioimaan tapauskohtaisesti ja juridisesti relevanttia määritelmää on etsittävä ensi sijassa 

kunkin kohdemaan lainsäädännöstä ja sen solmimista kansainvälisistä sopimuksista.  

Suoria investointeja tehdään nykyään käytännössä kahdella tavalla, perustamalla kokonaan 

uusi yritys (green field investment) tai ostamalla jo olemassa olevan yritys (brown field 

investment). Näiden kahden tavan sekamuoto on sulautuminen. Lisäksi on mahdollista 

                                                      
5 ks. OECD 1996 ja IMF 1993. 
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ostaa olemassa olevan yrityksen omaisuus, muttei osakkeita, jolloin ostaja saa brown field -

investoinnin hyödyt ilman siihen sisältyvää välitöntä yhtiöoikeudellista vastuuta.  

Pelkkä yhteistyösopimus tai työyhteenliittymä ei ole yleisesti hyväksytyn kansainvälisen 

käytännön mukaan suora investointi, koska niihin ei yleensä liity pääomasijoitusta eikä 

niillä saavuteta määräysvaltaa toisesta yhtiöstä. Pelkkää lainanantoa ei myöskään voi pitää 

suorana sijoituksena, ellei se liity jo tehdyn suoran investoinnin rahoitusjärjestelyihin.  

Käytännössä investoijan täytyy osake- ja/tai muun pääomasijoituksen lisäksi järjestää 

rahoitusta kohdeyrityksen toimintaa varten. Standardimääritelmän mukaan suoraan 

investointiin luettavat varallisuusvirrat pysyvän siteen synnyttyä, eli suoran investoinnin 

tekemisen jälkeen ovat pääomittaminen (equity capital), voittojen uudelleeninvestointi ja 

lyhyt- sekä pitkäaikaislainat emoyhtiöltä tytäryhtiölle. 6 

Oma ongelmansa liittyy siihen, mikä on riittävän ”ulkomainen” ja mikä on ”investointi”. 

Kyse on siitä, kuinka vahva side investoijalla on oltava kotivaltioonsa tullakseen 

kohdelluksi ulkomaisena investoijana kohdemaassa ja mitkä juridis-tekniset tavat ja 

varallisuusmuodot, jotka liikkuvat rajan yli, voidaan kvalifioida investoinneiksi. Tähän 

ongelmanasetteluun ei tässä tutkielmassa suoranaisesti oteta kantaa, vaikka aihe 

väistämättä nousee esiin tutkielman aikana useassa yhteydessä7.   

Kansainvälisessä tuomioistuinkäytännössä pelkkä muodollinen yrityksen kotipaikka on 

riittänyt kahdenvälisen investointisuojasopimuksen soveltamiseen tilanteessa, jossa 

yrityksen omistajat, lähes koko toiminta ja itse riitaan johtaneet tapahtumat sijoittuvat 

samaan valtioon8. Tutkielman oletuksena on, että sijoittaja on Suomeen rekisteröity 

oikeushenkilö, joka tekee tai on tehnyt suoran sijoituksen Venäjälle osana operatiivista 

toimintaansa. 

Ulkomaisia sijoituksia koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa käytetään usein hyvin 

laajaa ulkomaisen sijoituksen määritelmää, jotta myös mahdollisimman monet 

investointiin välillisesti liittyvät toiminnot nauttisivat sijoittajasuojaa kohdevaltiossa.9 

Ulkomaisen sijoituksen määritelmä löytyy niin monien valtioiden allekirjoittamista 

kansainvälisistä konventioista kuin Suomen ja Venäjän välisestä 

                                                      
6 ks. OECD 1996 ja IMF 1993. 
7 Tästä ongelmanasettelusta ks. OECD 2008, Definition of Investor and Investment in International 
Investment Agreements. 
8 ks. Talus 2010 s. 253–254. 
9 Sornarajah 2004, s. 9. 
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investointisuojasopimuksestakin. Venäjällä ulkomaisen sijoituksen määritelmä on myös 

kodifioitu lakiin, kuten myöhemmin tulemme huomaamaan.   

Ulkomaisten suorien investointien moninaiset määritelmät voivat selittyä osin eri 

investointitahojen intressien kautta: 1) pääoman lähdevaltion näkökulmasta FDI:n 

määritelmä identifioi sen investoijien ryhmän, jonka ulkomaisia sijoituksia valtio pyrkii 

suojaamaan investointisuojasopimuksen kautta, erityisesti sopimuksilla luodun neutraalin 

ja poliittisesti riippumattoman riitojenratkaisumekanismin kautta, 2) pääoman kohdevaltion 

näkökulmasta määritelmä identifioi ne investoijat ja investoinnit, joita valtio haluaa 

houkutella alueelleen ja 3) investoijan näkökulmasta määritelmä identifioi ne tavat, joilla 

investointi voidaan strukturoida, jotta investointi nauttisi sijoittajasuojaa. 

 

2.  Sijoittajasuoja ja ulkomaisen investoinnin oikeudellinen riski10 

 

Käytän tutkielmassani useasti termiä sijoittajasuoja. Tällä tarkoitan sitä, onko olemassa 

oikeudellista eli normatiivista keinoa torjua tietty ulkomaalaisen investoijan kohtaama 

maariski. Toisin sanoen sijoittajasuoja on olemassa jos riskin ehkäisemiseksi tai riskin 

toteutuessa sen seurausten poistamiseksi on olemassa normatiivinen perusta. Siksi 

seuraavassa yritän hahmottaa, mitä tarkoitan ulkomaisen investoinnin oikeudellisella 

riskillä. 

Ulkomainen suora investointi tarkoittaa usein huomattavien resurssien panostamista 

kohteeseen, jonka odotetaan tuottavan hyötyä sijoittajalle pitkän aikaa. Ulkomaille 

investoiminen on siten luonteeltaan hyvin erilaista kuin esimerkiksi ulkomaankauppa. 

Vastaavasti ulkomaiseen investointiin liittyvä riski eroaa ulkomaankaupan riskeistä. Suora 

investointi tarkoittaa läsnäoloa vieraassa valtiossa, mikä luo sijoittajalle ja sijoitukselle 

vahvan ja välittömän siteen vieraaseen valtioon, sen lainsäädäntöön ja 

viranomaisvalvontaan. Suoran investoinnin riskit liittyvätkin sen pitkäkestoisuuteen ja 

altistumiseen poliittiselle (tai todellisten vallanpitäjien) päätöksenteolle. Toisin sanoen, 

ulkomaille tehty investointi luo pitkäaikaisen suhteen investoijan ja vieraan valtion välille, 

                                                      
10 Wikipedian mukaan ulkomaisen investoinnin riskit ovat: “Risk of rapid and extreme changes in value due 
to: smaller markets; differing accounting, reporting, or auditing standards; nationalization, expropriation or 
confiscatory taxation; economic conflict; or political or diplomatic changes. Valuation, liquidity, and 
regulatory issues may also add to foreign investment risk.” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_risk#Foreign_investment_risk, luettu 8.2.2014. 
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mikä altistaa ulkomaisen sijoittajan erityisille kohdevaltioon liittyville riskeille, joita 

nimitetään yleensä maariskeiksi, ei-kaupallisiksi tai poliittisiksi riskeiksi. Tässä 

tutkielmassa käytän edellä mainittuja kolmea käsitettä synonyymeinä.  

Todettakoon, että sellaiset ei-kaupalliset taloudelliset ja poliittiset riskit kuten sota, yleinen 

epäjärjestys, mellakat, vallankumous ja valuutan devalvaatio tai revalvaatio sekä 

ulkomaisen valtion investoijaan kohdistuvan velvollisuuden täyttämättä jättäminen valtion 

yleisen taloudellisen tilanteen huonontumisen seurauksena eivät näyttäisi olevan erityisen 

kiinnostuksen kohteena kansainvälisessä investointioikeudessa, eivätkä ne siten kuulu 

tämän tutkimuksen aihepiiriin. Edellä sanottuja esimerkkejä yhdistää valtion de facto 

heikentynyt kyky vaikuttaa niiden toteutumiseen. 

Maariskit liittyvät valtion mahdollisuuksiin (ja tilaisuuksiin) suoraan tai välillisesti puuttua 

investoijan kykyyn nauttia ja määrätä omasta investoinnistaan tai kykyyn aiheuttaa 

vahinkoa aineellisiin tai aineettomiin investoijan intresseihin. Perinteisesti ei-kaupallisina, 

valtion poliittisina puuttumiskeinoina, siis pakkotoimenpiteinä, on pidetty pakkolunastusta, 

kansallistamista ja konfiskaatioluonteista verotusta. Tänä päivänä ulkomaisten 

investointien kannalta negatiiviset poliittiset toimet ymmärretään paljon laajemmin. 

Kansainväliset tuomioistuimet ovat kasvavissa määrin hyväksyneet kannan, jonka mukaan 

puuttumiskeinoja on analysoitava ennemminkin toimenpiteiden seurausten kuin niiden 

muodollisten piirteiden kautta11. Ratkaisevaa on valtion toiminnan tai toimimattomuuden – 

tahallisen tai tahattoman – vaikutukset investoinnin omistusoikeuteen (tai hallintaan). Sillä 

ei ole väliä, onko valtio virallisella määräyksellä tai tuomiolla tai muuten nimenomaisesti 

tuonut julki tarkoitustaan tehdä pakkotoimenpide tai muuten puuttua omistusoikeuteen. 

Valtion vastuun määrittelyn ja korvausvelvollisuuden kannalta kansainvälisessä oikeudessa 

                                                      
11 Kansainvälisessä investointioikeudessa pakkotoimenpide (expropriation: sanakirjanmukainen suomennos 
olisi kyllä pakkolunastus, pakkoluovutus tai pakko-otto) jaetaan suoriin (direct) ja epäsuoriin (indirect) 
pakkotoimenpiteisiin. Suoralla pakkotoimenpiteellä tarkoitetaan useimmiten omistusoikeuden menettämistä. 
Epäsuora pakkotoimenpide on kyseessä, kun sijoittajan omistusoikeus investointiin ei lakkaa, mutta 
investoinnista saatava hyöty tosiasiallisesti heikkenee.  Suorat pakkotoimenpiteet, kuten omaisuuden 
haltuunotto, pakkolunastus, kansallistaminen ja konfiskaatioluonteinen verotus, aiheuttavat valtioille 
negatiivista julkisuutta ja voivat aiheuttaa pysyviä vahinkoja valtion maineessa ja siten haitata merkittävästi 
myönteisen investointi-ilmapiirin luomista. Ulkomaiset sijoittajat saattavat pelästyä valtion toimintaa ja 
suorien investointien virta maahan voi vähentyä radikaalisti. Tästä syystä pakkotoimenpiteet halutaan 
naamioida ja niitä tehdään näennäisesti oikeutetuin keinoin, päämäärien ollessa kuitenkin suorien 
pakkokeinojen kaltaiset. 
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ei enää tehdä eroa suoran (eli perinteisten) ja epäsuoran pakkotoimenpiteen välillä.12 

Muutos lienee tapahtunut 90-luvun alussa tai jo aiemmin. 

Suvereenilla valtiolla on kiistämätön oikeus muuttaa lainsäädäntöään ja reagoida sääntöjen 

rikkomiseen, mutta näitä oikeuksia rajoittavat kansainvälisen investointioikeuden 

periaatteet, joiden noudattamiseen valtio on itse sitoutunut kansainvälisissä 

yleissopimuksissa ja bilateraalisissa investointisuojasopimuksissa. Kansainvälinen 

investointioikeus pyrkii suojaamaan ulkomaista sijoittajaa taloudellisen tai poliittisen 

järjestelmän nopeilta muutoksilta, mielivallalta ja syrjinnältä sekä takaamaan investoijan 

oikeutetut odotukset ja oikeusturvan valtion päätöksenteossa. Suomalaisen juristin 

näkökulmasta kansainvälisellä investointioikeudella on hieman Suomen hallinto-oikeutta 

muistuttavia piirteitä. 

Esimerkiksi kohtuullisen ja oikeudenmukaisen kohtelun vaatimus13 edellyttää 

prosessuaalisten oikeuksien kunnioittamista ja viranomaistoiminnan vilpitöntä mieltä. 

Kohtelustandardin sisältämän suhteellisuusperiaatteen mukaisesti pienet rikkomukset eivät 

voi johtaa suhteettomiin rangaistuksiin, ja viranomaistoiminnan pitää olla johdonmukaista. 

Sijoittajan tulee voida lausua asiassa, ja viranomaisen päätös tulee voida viedä 

riippumattoman tuomioistuimen tutkittavaksi. 

Pakkotoimenpiteen arvioinnissa olennaista on valtion toiminnan (tai toimimattomuuden) 

suora tai välillinen yhteys negatiiviseen kehitykseen, johon investoija ei itse pysty tai ei 

riittävästi pysty vaikuttamaan. Kansainvälisessä käytännössä usein viitataan käsitteenä 

”vähittäiseen” (creeping) tai ”välilliseen” (indirect) pakkotoimeen (expropriation14), kun 

valtion toimenpiteiden seurauksena sijoittaja estyy käyttämästä tai hyödyntämästä 

investointiaan, vaikka se on sinänsä säilyttänyt omistusoikeutensa investointiin 

loukkaamattomasti.15 Vahinko voi olla seuraus yhden isomman tai usean pienemmän 

toimenpiteen yhteisvaikutuksesta – joko lyhemmän tai pidemmän ajanjakson kuluessa. 16 

Epäsuoran pakkotoimenpiteen toteennäyttämiseen vaaditaan toimenpiteen tai useiden 

toimenpiteiden seurausten tutkimista käytännössä. Epäsuora pakkotoimenpide on käsillä, 

mikäli toimenpiteistä aiheutuneet seuraukset muistuttavat riittävällä voimakkuudella niitä 

                                                      
12 ks. Reisman, M. – Sloane, D. 2004 s. 121 ja Dolzer – Schreuer 2008, s. 3–4 ja Farkhutdinov 2013 s. 284– 
286. 
13 ks. 3.2 Kohtuullinen ja oikeudenmukainen kohtelu tarkemmin osiossa V.3.2. 
14 Sanakirjanmukainen suomennos sanasta expropriation on pakkolunastus, pakkoluovutus tai pakko-otto. 
15 Dolzer – Schreuer 2008, s. 99–100, ks. myös Talus, s. 255. 
16 Dolzer – Schreuer 2008, s. 99–100.  



9 
 

seurauksia, joita omaisuuteen kohdistuvalla suoralla eli perinteisellä pakkotoimenpiteellä 

olisi ollut. Avainelementit sen arvioimiseksi, onko pakkotoimenpide tapahtunut, ovat 

investoinnista koituva taloudellinen hyöty, investoinnin arvo ja määräysvalta investoinnin 

kohteesta. Epäsuora pakkotoimenpide on käsillä kun toimenpide tai toimenpiteet tekevät 

omistajalle mahdottomaksi käyttää tai hyödyntää investointiaan, ja investointiin liittyvät 

odotukset, kuten tuotto ja muut hyödyt eivät toteudu tai pienenevät tai häiriintyvät siihen 

pisteeseen, että seuraukset vastaavat riittävästi ja asiallisesti suoran pakkotoimenpiteen 

seurauksia.17 Pohjimmiltaan vahinko on aina investoinnista odotettujen tulojen 

vähenemistä tai siihen suunniteltujen menojen kasvamista, joten investoijan näkökulmasta 

sillä ei ole väliä, miten vahinko lopulta on aiheutunut.  

Yleisesti ottaen poliittinen riski on riski siitä, että valtiovalta puuttuu investoijan 

omaisuuteen ulkomailla. Poliittisen riskin määrittelemiseksi omaisuus on ymmärrettävä 

hyvin laajasti sisältäen kaiken aineellisen ja aineettoman varallisuuden ja 

varallisuusoikeudet. Omaisuuden ymmärtämiseksi on tärkeä hahmottaa omistusoikeuden 

sisälle kätkeytyvät kolme suojeltavaa oikeushyvää, jotka ovat usus (oikeus omaisuuden 

käyttöön), fructus (oikeus omaisuuden hedelmiin, kuten osinkoon, korkotuloon tai 

vuokraan) ja abusus (oikeus luovuttaa tai myydä omaisuus). Puuttuminen johonkin 

mainituista oikeushyvistä tarkoittaa puuttumista investoijan omaisuuteen.18 

Esimerkiksi teollisen tuotantolaitoksen omistavan ulkomaisen investoijan omaisuus 

koostuu edellä kuvatun mukaisesti a) maan, tehdasrakennuksen sekä sen sisällä olevan 

raaka-aineen ja laitteiston omistajuudesta; b) oikeudesta käyttää tuotantolaitosta ja 

valmistaa investoijan mielestä kannattavia hyödykkeitä; c) oikeudesta johtaa liiketoimintaa 

haluamallaan tavalla; d) oikeudesta myydä hyödykkeitä ja muuta pääomaa; ja e) 

oikeudesta vastaanottaa vaihdantakelpoista valuuttaa ja viedä valuuttaa pois maasta.19 

Näin määritetyn omistusoikeuden valossa muun muassa seuraavat valtion toimenpiteet 

muodostavat uhan ulkomaiselle investoinnille ja ovat siten poliittisia riskejä:  

‐ Omaisuuden pakkolunastaminen tai konfiskointi vieraan valtion toimesta; 

‐ Kieltäminen investoijaa siirtämästä omaisuuttaan yli valtion rajojen; 

                                                      
17 Dolzer – Schreuer 2008, s. 101. 
18 Comeaux – Kinsella 1997, s. 2–3. 
19 Ibid. 
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‐ Veron tai muiden lakirasitteiden lisääminen siihen pisteeseen, että investoinnista 

tulee käytännössä hyödytön tai taloudellisesti hyödyntämiskelvoton (unfeasible); 

‐ Puuttumattomuus omaisuuteen kohdistuviin oikeusloukkauksiin tai niiden 

salliminen;  

‐ Teknologian jakamiseen pakottava laki tai IPR-oikeusloukkauksien salliminen; 

‐ Investoijan ja valtion välisen sopimuksen uudelleenneuvottelujen pakottaminen tai 

kieltäytyminen noudattamasta sopimusta; 

‐ Valtion kieltäytyminen maksamasta velkaa investoijalle, mukaan lukien 

pakkolunastuksen johdosta maksettavaa kompensaatiota; 

‐ Ulkomaisen valuutan vaihtokelvottomuus tai kykenemättömyys viedä valuuttaa 

pois kohdevaltiosta 

‐ Lisenssien tai toimilupien lakkauttaminen; 

‐ Omaisuuden menettäminen sodan, vallankumouksen, terrorismin tai muiden 

poliittisten epävarmuuksien vuoksi. 20 

Poliittinen riski on siten riski siitä, että vieras valtio ryhtyy yhteen tai useampaan yllä 

kuvatuista toimenpiteistä, joiden seurauksena omistusoikeudesta koituva hyöty (usus, 

fructus, abusus) alittaa sen tason, joka vallitsi investointihetkellä, tai mitä oli 

ennustettavissa kun investointia suunniteltiin. 21 

Mitä siis ulkomaisen investoinnin oikeudellinen riski tarkoittaa käytännössä? Muutama 

tunnettu kansainvälinen tapaus auttaa kysymykseen vastaamisessa. 

- Goetz v Burundi22: Belgialaisomisteinen yhtiö harjoitti arvometallien jalostusta 

Burundissa, ja yhtiölle oli myönnetty ”free-zone” status, joka tarkoitti yhtiölle 

tiettyjä vero- ja tullietuuksia. Kahden vuoden päästä investoimisesta Burundi 

ilmoitti, ettei ”free-zone” status sovellu enää yhtiöihin, jotka harjoittavat malmin 

kaivantaa ja myymistä. Välimiestuomioistuin katsoi, että statuksen poisottaminen 

teki investoinnin hyödyttömäksi ja tarkoitti tosiasiassa niiden tuottojen menetystä, 

                                                      
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 ks. Goetz v Burundi, ICSID Case No. ARB/95/3. 
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joita investoijat olivat oikeutettuja odottamaan. Burundin tuli korvata 

belgialaisomistajille aiheutettu vahinko.23 

 

- Metalclad v Mexico24: Meksikon hallitus oli myöntänyt yhdysvaltalaiselle yhtiölle 

toimintaansa tarpeelliset jätteenkäsittelyluvat ja uskotellut lupa-asioiden olevan 

kunnossa. Yhtiö oli valmis aloittamaan toiminnan ja ehtinyt investoida 16 

miljoonaa dollaria hankkeeseen, kun paikallishallinto ei myöntänytkään 

jätteenkäsittelylaitokselle rakennuslupaa ja julisti alueen luonnonsuojelualueeksi. 

Tapahtumia edelsi luonnonsuojeluun liittyviä mielenosoituksia laitoksen alueella. 

Välimiesoikeus katsoi, että Meksikon valtion ja viranomaisten toiminta oli 

kansainvälisen oikeuden, mu investoinnin oikeudenmukaisen ja kohtuullisen 

kohtelun vaatimuksen, vastainen. 25 

 

- Middle East Cement Shipping v Egypt26: Investoijalle oli myönnetty sementin 

tuontilupa. Egypti sittemmin kielsi kokonaan sementin maahantuonnin, joka teki 

yhtiön toiminnasta mahdotonta. Välimiesoikeus katsoi, että yhtiön tuontiluvat oli 

tosiasiassa pakkolunastettu, vaikka toimintaan sinänsä ei ollut puututtu.  

 

- Bayindir v Pakistan27: Pakistan päätti maantien rakentamista koskevan sopimuksen 

ulkomaisen investoijan kanssa ja antoi projektin jatkettavaksi paikalliselle 

yritykselle uuden poliittisen linjauksena mukaisesti. Välimiesoikeus totesi 

jatkuvuuden vaatimuksen koskevan myös laajempaa poliittista päätöksentekoa 

investointien kannalta. Samantyyppisestä asiasta on kyse Vattenfallin nostamassa 

kanteessa Saksaa vastaan, joka ilmoitti luopuvansa ydinvoimasta kokonaan. 

Vattenfall on investoinut Saksan ydinvoimaan merkittävästi. 28 

 

Tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta on vaikea löytää tietoa. ICSID:n29 

tietokannan valossa valtiot eivät yleensä kieltäydy korvauksien maksamisesta. Eräs hyvin 

                                                      
23 Dolzer – Schreuer 2008, s. 99. 
24 ks. Metalclad v Mexico, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1. 
25 Dolzer – Schreuer 2008, s. 99, ks. myös Talus s. 251–252. 
26 ks. Middle East Cement Shipping v Egypt, ICSID Reports (2005). 
27 ks. Bayindir v Pakistan, ICSID Case No. ARB/03/29. 
28 ks. Talus, s. 256. 
29 ICSID:sta tarkemmin ks. osio II.4.4. 
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mielenkiintoinen ja kansainvälistä huomiota herättänyt tapaus liittyy kiinteästi tutkielman 

aiheeseen:   

 

- Franz Sedelmayer v Venäjän federaatio30: Sedelmayer, Saksan kansalainen ja 

amerikkalaisen yhtiön yksinomistaja solmi sopimuksen vuonna 1990 Pietarin 

poliisin kanssa poliisitarvikkeiden toimittamisesta ja poliisien kouluttamisesta. 

Sedelmayerilla oli Venäjällä omaisuutta liiketoimintaansa varten. Sittemmin 

presidentin asetuksen nojalla Sedelmayerin varallisuus Venäjällä otettiin valtion 

haltuun. Kansainvälinen välimiestuomioistuin tuomitsi vuonna 1998 Venäjän 

korvaamaan noin 2,5 miljoonan dollarin vahingot Sedelmayerille. Venäjä ei ole 

suostunut maksamaan korvauksia. Sedelmayer on yrittänyt konfiskoida Venäjän 

omaisuutta ulkomailla, mutta törmännyt valtion immuniteettiin, kunnes vuonna 

2010 Tukholman alioikeus määräsi korvaukset maksettaviksi Venäjän Ruotsissa 

omistaman kiinteistön arvosta (4,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria). 

Tuomioistuimen mukaan immuniteetti ei ulottunut kiinteistöön, jota ei käytetty 

valtion virallisiin tarkoituksiin (kiinteistölle oli rekisteröity noin 60 yksityistä 

asukasta ja muutama yritys). Venäjä valitti tuomiosta, mutta Ruotsin korkein oikeus 

piti alioikeuden tuomion voimassa vuonna 2011. Tapaukseen liittyy hyvin 

mielenkiintoisia kansainvälisen oikeuden juridisia näkökohtia. 

 

Tässä luvussa esitetyn perusteella määrittelen sijoittajasuojan seuraavasti. Sijoittajasuoja 

on oikeustieteen luoma suojaus- ja/tai korjauskeino yksityisen kokemaa, ulkomaisen 

julkisen tahon aiheuttamaa taloudellista vääryyttä vastaan markkinatalouden eli 

kapitalismin ja politiikan sekoittuessa hedelmättömällä tavalla.31 

                                                      
30 ks. Tukholman kauppakamarin välimiesinstituutti (SCC) 7.6.1998. Välimiesmenettelyn oikeusperusteena 
oli Saksan ja Venäjän välinen investointisuojasopimus.  

31 Korkmanin mukaan ”[m]arkkinatalous tai kapitalismi ei yleensä saa sympatiaa osakseen. Ihmisillä on 
taipumus kokea kilpailu turvattomuutena ja voitontavoittelu moraalisesti vastenmielisenä. Toisaalta 
markkinatalous on ilmeisesti paras keino, tai vähiten huono keino, hajautetun taloudellisen toiminnan 
mahdollistamiseksi ja vallan keskittämisen välttämiseksi.” Korkman 2012, s. 40. Markkinatalous ja 
kapitalismi eivät tarkkaan ottaen ole toistensa synonyymejä. Analyyttisesti niiden sisältö on eri. Kapitalismi 
tarkoittaa vain sitä, että omistus on yksityistä kun taas markkinatalous tarkoittaa sitä, että hyödykkeiden 
hintojen määräytyminen on vapaan kysynnän ja tarjonnan säätelemä. Markkinatalous ei poissulje 
”valtiokapitalismin” ja markkinatalouden yhdistelmää. Teoreettisessa valtiokapitalistisessa 
markkinataloudessa valtio omistaisi yritykset, jotka kuitenkin toimisivat – ei kuten suunnitelmataloudessa 
vaan – markkinoiden eli lähtökohtaisesti kysynnän ehdoilla. 
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3. Valtio vastuunkantajana 

 

Valtion toiminta aineellistuu ensi sijassa lakien ja muun sääntelyn mutta myös eri 

viranomaisten, kuten tuomarin, poliisin, ulosottomiehen, verottajan ja eri 

rekisteriviranomaisten toiminnan kautta. Seuraavassa avaan hieman käsitettä ”valtio” siitä 

näkökulmasta, mistä kaikesta julkisten tahojen toiminnasta valtio voidaan saattaa 

vastuuseen, eli minkä kaikkien subjektien toiminta samaistetaan valtion toiminnaksi.  

YK:n alainen Kansainvälisen oikeuden toimikunta (International Law Commission, ILC) 

sai vuonna 2001 valmiiksi artiklaluonnoksen YK:n yleiskokoukselle valtion vastuusta 

oikeudenvastaisista teoista (Draft Articles on the Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts, jäljempänä luonnos)32. Luonnos on vastaanotettu hyvin, 

vaikkei sillä ole oikeudellista sitovuutta. Sekä Kansainvälinen tuomioistuin että 

kansainväliset välimiesoikeudet ovat jo viitanneet ILC:n luonnokseen.33 

Luonnoksen mukaan valtion vastuu viranomaistensa toiminnasta on hyvin laaja-alaista; 

valtio on vastuussa kaikkien elintensä ja edustajiensa toiminnasta. Vastuu ulottuu valtion 

virkamiehistä paikallishallintoon ja muiden alueellisten yksiköiden toimintaan. Valtio on 

vastuussa virkamiesten toiminnasta huolimatta siitä, kuinka korkeassa asemassa he ovat. 

Alemman tason viranhaltijoiden toiminta voi synnyttää vahingonkorvausvastuun aivan 

kuin korkeimpien edustajien toiminta.  Vastuu ulottuu kaikkiin julkisen vallankäytön 

alueisiin eli lakia säätäviin, toimeenpaneviin ja tuomiovaltaa käyttäviin elimiin.34 

Ratkaisevaa on toiminnan viranomaisluonne.35 

Viranomaisten toiminta samaistetaan valtion toimintaan, vaikka toiminta olisi lain tai 

toimintaohjeiden vastaista. Toisin päin kääntäen, valtio ei voi vapautua vastuusta 

väittämällä edustajiensa toiminnan olleen ultra vires, vaan vastuu ulottuu sekä toimivallan 

ylityksiin että erehdyksessä tai huolimattomuudessa tapahtuneisiin 

oikeudenloukkauksiin.36 Vastuun syntyminen ei aina edellytä muodollisen 

oikeudenloukkauksen tapahtumista, vaan vastuu voi syntyä laillisesta toiminnasta, jossa ei 

                                                      
32 ks. UN 2001. 
33 Dolzer – Schreuer 2008, s. 201–204. 
34 Dolzer – Schreuer, 2008, s. 195–196. 
35 ks. ILC:n luonnos art. 4. 
36 ks. ILC:n luonnos art. 7, Hakapää 2010, s. 298–299. 
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voida osoittaa tuottamusta.37 Valtio on vastuussa myös sellaisten yksityisten tahojen 

toiminnasta, jolle valtio on lailla ulkoistanut julkisen tehtävän hoitamisen. 38 

Valtion vastuu valtionyhtiöistä tai muista yksityisistä toimijoista ei rajoitu niille lailla 

säädettyihin tehtäviin, vaan yhtiön toiminta samaistetaan valtioon, jos valtio on 

päästäkseen johonkin erityiseen lopputulokseen käyttänyt hyväkseen omistusosuuttaan tai 

muuta kontrollia yhtiössä, joka on toimenpiteen tehnyt.39 

Venäjän lainsäädäntö ei näyttäisi merkittävästi eroavan kansainvälisestä käytännöstä. 

Valtion vastuu viranomaisten toiminnasta tai toimimattomuudesta ilmenee jo laista 

ulkomaisista investoinneista, jonka 5.2 artiklan mukaan ulkomaisella investoijalla on 

oikeus korvaukseen vahingosta, joka on aiheutunut valtion tai paikallishallinnon orgaanien 

tai näiden alaisten viranomaisten laittomasta40 toiminnasta (tai toimimattomuudesta) 

Venäjän siviililainsäädännön mukaisesti.  

Venäjän siviililainsäädäntö puolestaan antaa jokaiselle kansalaiselle oikeuden valittaa 

tuomioistuimeen hänen oikeuttaan ja vapauttaan loukkaavasta valtion tai paikallishallinnon 

orgaanin tai niiden alaisen viranomaisen oikeudettomasta toiminnasta (tai päätöksestä)41. 

Viranomaisella puolestaan on velvollisuus tunnustaa, noudattaa ja suojella kansalaisen 

oikeuksia ja vapauksia42. Venäjän korkeimman oikeuden ja korkeimman 

arbitraatiotuomioistuimen mukaan arvioitaessa viranomaisen toimintaa on otettava 

huomioon perustuslain 55.3 artiklassa ja siviilikoodeksin 1.2 artiklassa vahvistettu periaate, 

jonka mukaan siviilioikeuksien rajoittaminen on sallittua vain tilanteissa, joissa 

rajoituksesta on säädetty federatiivisella lailla ja vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä 

perustuslaillisen järjestyksen, siveellisyyden, terveyden, kolmansien oikeuksien ja 

oikeutettujen intressien, maanpuolustuksen tai valtion turvallisuuden suojaamiseksi.43  

”Kansalainen” (graždan, граждан) on tässä yhteydessä ymmärrettävä laajasti, käsittäen 

niin luonnollisen kuin oikeushenkilönkin kansalaisuuteen katsomatta. Pääsääntö: 

luonnolliset ja oikeudelliset ulkomaalaiset nauttivat samoista oikeuksista ja 

                                                      
37 Hakapää 2010, s. 295 ja 297. 
38 ks. ILC:n luonnos art. 5. 
39 ks. ILC:n luonnos art. 8 ja Dolzer – Schreuer 2008, s. 201. 
40 Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jää se, mitä termi ”laiton” tässä yhteydessä tarkoittaa. Onko siis kyse 
laittomasta vai oikeasta ja väärästä. Uskallan epäillä, että kyse on ensimmäisestä. 
41 ks. Laki oikeussuojasta kansalaisen vapautta ja oikeuksia rikkovissa tapauksissa No. 4866-1 (1993). 
42 ks. Laki Venäjän federaation valtionhallinnosta No. 119-FZ (1995) artikla 5. 
43 ks. Venäjän Korkeimman oikeuden kannanotto 1.6.1996 N 6/8, kohta 1 ja Tagasheva 2010. 
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velvollisuuksista kuin venäläiset ellei federatiivisessa laissa tai kansainvälisessä 

sopimuksessa ole muutoin määrätty. 44  

Normatiivinen perusta viranomaisten velvollisuuksille ja valtion vastuulle näyttäisi 

päällisin puolin olevan kunnossa, mutta käytännössä asiat eivät toteudu niin kauniisti kuin 

lain kirjain antaisi ymmärtää. Esimerkiksi Stockmann törmäsi vuonna 2008 poliittis-

hallinnollisesti värittyneeseen sopimusriitaan, missä myös viranomaisten 

toimimattomuudella oli roolinsa. Tapaus aiheutti yhtiölle ainakin 14 miljoonan euron 

vahingot45. 

 

4. Ulkomaisten investoinnin oikeussuojamekanismit  

 

4.1 Kansallinen investointilainsäädäntö 

 

Vallitseva ja kansainvälisesti hyväksytty näkemys on, että ulkomaisilla investoinneilla on 

kohdemaan kansantalouteen huomattavia positiivisia vaikutuksia.46 Näkemys ilmenee 

                                                      
44 ks. Orlov 2010, ss. 19–25. 
45 Stockmann oli vuokralla Moskovassa Smolenskajan tavaratalossa. Vuokrasopimus oli solmittu 
kymmeneksi vuodeksi vuonna 1998, mutta se sisälsi optio-oikeuden jatkaa tiloissa vuoteen 2018 saakka. 
Stockmann käytti optio-oikeuttaan vuonna 2006, mutta vuokranantaja kiisti optio-oikeuden olemassaolon. 
Riidan taustalla oli kyse vuokratason noususta: Moskovan yleinen vuokrataso oli noussut paljon 
vuokrasopimuksen tasoa korkeammaksi. Tavaratalo oli vaihtanut omistajaa ja uusi omistaja olisi halunnut 
korottaa vuokraa siitä, mitä oli sovittu. Stockmann sai kuitenkin Moskovan kansainvälisestä 
välimiestuomioistuimesta edullisen tuomion, jossa vuokranantaja velvoitettiin jatkamaan sopimusta samoilla 
ehdoilla vuoteen 2018 asti. Välitystuomion täytäntöönpano edellyttää erityistä vahvistusta Venäjän 
arbitraatiotuomioistuimessa, jonka puolueettomuudesta on esitetty vahvoja epäilyjä. Välimiesoikeuden 
päätöksen täytäntöönpano ei Stockmannin tapauksessa toteutunut asianmukaisesti, joka johtui 
todennäköisesti juuri oikeusjärjestelmän korruptoituneisuudesta. Vuokranantaja saattoi siten käyttää 
omankädenoikeutta ja katkaista sähköt tavaratalosta, mikä pakotti Stockmannin sulkemaan Moskovan 
tavaratalonsa. ks. Heikkilä 2010, s. 17–18. 
46 Näkemys on klassisen talousteorian mukainen: Teoria näkee ulkomaiset investoinnit yleisesti 
hyväntekijöinä ja niiden uskotaan edistävän kohdemaan talouskasvua ja lisäävän hyvinvointia. Ulkomaisen 
investoinnin myötä kohdemaahan tulee uutta teknologiaa, infrastruktuuri paranee, syntyy uusia työpaikkoja 
ja tietotaitoa välittyy uuden teknologian ja koulutettujen työntekijöiden kautta myös investoinnin 
ulkopuolelle. Tekninen ympäristö kehittyy: Rakennetut tiet, parannettu sähköverkko ja kehittyneemmät 
palvelut edistävät koko yhteiskunnan hyvinvointia. 

Teorian vastustajien mukaan ulkomaiset sijoittajat vain hyväksikäyttävät kohdevaltioita. 
Investoijan taloudellinen hyöty investoinnista ylittää siitä yhteiskunnalle koituvan hyödyn. Ulkomaiset 
investoinnit eivät osallistu yhteiskunnan rakentamiseen niille myönnettyjen etuoikeuksien, kuten 
verohelpotuksien, vuoksi. Maahantuotu teknologia voi olla jo vanhentunutta tai tekniikan tuontiin on muita 
syitä, esimerkiksi kohdemaan heikommat ympäristönsuojanormit. Tietotaitoa ei välity ympäristöön, koska 
yhtiöiden avainasemiin ei palkata paikallista väkeä. Uusi infrastruktuuri ei tule kaikkien käyttöön, vaan vain 
sijoittajan ja häneen läheiset suhteet omaavan paikallisen eliitin käyttöön. Ulkomaiset investoinnit eivät 
hyödytä koko yhteiskuntaa, joten ei ole oikeudenmukaista myöntää niille erityissuojaa tai -oikeuksia. 
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muun muassa Maailmanpankin ohjesäännöstä47 ja useiden kahdenvälisten 

investointisopimusten johdanto-osioista48, joissa ylistetään investointien edistävän 

taloudellista ja teknologista kehitystä. Koska ulkomaiset investoinnit nostavat 

hyvinvoinnin tasoa, niin valtioiden on kannattavaa tarjota investoinneille erityistä 

oikeudellista suojaa ja jopa etuoikeuksia houkutellakseen lisäinvestointeja.49 

Huolimatta kohdevaltion saamista monista hyödyistä kohdevaltion ja ulkomaisen 

sijoittajan välillä vallitsee ristiriita. Valtion intressissä on pysyttää kaikki investoinnista 

koituvat hyödyt maassa kun taas investoijan tavoitteena on usein – tavalla tai toisella – 

pääoman kotiuttaminen pois kohdevaltiosta. Valtiolla on kannustin houkutella investointi 

maahan ja siksi tehdä investoijalle edullisia sitoumuksia tai esimerkiksi vakuutella 

oikeusjärjestelmän toimivuutta. Kun investointi on kerran tehty, valtion ei – hieman 

kärjistäen – tarvitse enää houkutella investoijaa eduilla vaan ainoastaan kohdella 

investoijaa niin, että investointi juuri ja juuri pysyy valtiossa50. 

Teorioista huolimatta tosiasia on se, että erityisesti kehittyvien talouksien maissa51 

ulkomaisten sijoittajien oikeuksista on usein säädetty ulkomaisia sijoituksia koskevia 

erityislakeja, joilla ulkomaisen pääoman houkuttelun lisäksi todistellaan kansallisen 

                                                      
Riippuvuusteorian mukaan kehittyvien valtioiden todellinen kehitys on mahdotonta niin 

kauan kuin ne ovat sidottuja globaaleihin talouskeskuksiin ja riippuvaisia niiden investoinneista. 
Investointeja kehittyviin maihin tekevät lähinnä kansainväliset konsernit tytäryhtiöidensä kautta, jotka on 
luotu palvelemaan omistajiensa intressejä, eli länsimaissa sijaitsevien osakkeenomistajien voiton 
maksimointia varten. Koska suurimmat hyötyjät sijaitsevat länsimaissa, niin loppuen lopuksi vain länsimaat 
kasvavat suuriksi talouskeskuksiksi, joita kehittyvät maat joutuvat alistua palvelemaan.  

Hylätyssä klassisessa Marxin teoriassa ei ole ulkomaista investointioikeutta, koska yksityistä 
omistusta ei ole. Yksityinen omaisuus on edellytys investointioikeuden olemassaololle. Ks. Sornarajah 2004, 
ss. 50–65. 
47 ”…a greater flow of foreign direct investment brings substantial benefits to bear on the world economy and 
on the economies of developing countries in particular, in terms of improving the long term efficiency of the 
host country through greater competition, transfer of capital, technology and managerial skills and 
enhancement of market access and in terms of the expansion of international trade.” Ks. World Bank 1992, s. 
35. 
48 Hyötyjä ylistetään esimerkiksi Yhdysvaltojen vuonna 2012, Ranskan vuonna 2007, Kolumbian vuonna 
2006, Norjan vuonna 2006, ja Intian vuonna 2003 laatimissa kahdenvälisissä investointimallisopimuksissa. 
Mallisopimukset ovat kootusti ladattavissa Investment Treaty Arbitration:n sivuilta 
http://www.italaw.com/investment-treaties. linkki tarkistettu 14.2.2014. 
49 Sornarajah 2004, ss. 50–65. 
50 Oletetaan yksinkertaisesti, että investointi pysyy valtiossa jos sen pysyttäminen on edullisempaa kuin 
divestointi (=investoinnin vastakohta, omaisuuden likvidointi) ja uudelleen investointi muualle. Jos valtio on 
esimerkiksi myöntänyt sijoittajalle verohelpotuksia, mutta myöhemmin nostaa verotaakkaa, sijoittajalle voi 
yksinkertaisesti tulla edullisemmaksi maksaa korkeampaa veroa kuin divestoida ja uudelleen investoida 
muualle.  
51 Kehittyvien talouksien maita ei ole kansainvälisesti sitovasti määritelty. Maailmantaloudessa ja 
kansainvälisessä politiikassa on vakiintunut käsiteenä ns. BRICS-maat, jolla viitataan suurimpiin kehittyviin 
talouksiin: Brasiliaan, Venäjään, Intiaan, Kiinaan ja Etelä-Afrikkaan. Kirjainyhdistelmä tulee maiden 
englanninkielisen nimen etukirjaimesta. 
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lainsäädännön asianmukaisuutta ja yritetään lisätä luottamusta poliittiseen 

päätöksentekoon. Epäilyt ja ennakkoluulot entisten neuvostotasavaltojen 

oikeusjärjestyksiin on pakottanut myös Venäjän luomaan ulkomaisille sijoittajille edullisen 

investointinormiston kommunistisperäisen lainsäädännön keskelle.52 Venäjän 

investointioikeutta tarkastellaan tarkemmin omassa osiossaan jäljempänä. 

Kehittyvissä valtioissa poliittinen järjestelmä on usein epävakaa ja oikeusvaltion perusteet 

vielä kehitysvaiheessa. Jos oikeusjärjestelmän toimivuuteen ei voi täysin luottaa, niin 

liiketoiminnalta puuttuu sille tärkeät olosuhteet – ennakoitavuus, vakaus ja luottamus. 

Tosiasiallinen oikeustila on epäselvä ja arvaamaton vaikka kuinka ulkomainen yritys olisi 

selvillä kirjoitetun lainsäädännön tilasta, sen heikkouksista ja vahvuuksista. Law in books 

ei kuvasta tilaa law in action. Siksi pelkästään ulkomaisille edullisen 

investointilainsäädännön olemassaolo ei ole oikotie onneen. Sijoittajat joutuvat myös joka 

tapauksessa tekemisiin monimutkaisemman ja ennalta arvaamattomamman kansallisen 

sääntelyn kanssa.  

Kansallisen, ulkomaisille sijoituksille edullisen investointinormiston lisäksi kauan 

kestäneen kansainvälisen käytännön pohjalta on muovautunut erilaisia oikeudellisia 

instituutioita ulkomaisiin sijoituksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi. Jokaisella 

mekanismilla on oma, hieman toisista poikkeava juridinen sisältönsä. Investoijat haluavat 

oikeussuojaa kansainvälisen oikeuden piiristä, koska kansalliseen oikeusjärjestelmään ei 

voi luottaa. Kansainvälistä investointioikeutta leimaa kuitenkin yhtenäisen ja sitovan 

normiston sekä suojamekanismin puuttuminen. Kansainvälisen investointioikeuden kenttä 

on pirstaloitunut: oikeuslähteitä ja riidanratkaisupaikkoja on useita. Oikeusvarmuus on siis 

heikentynyt. 

 

4.2 Kansainvälinen tuomioistuin 

 

Valtion suvereenisuudesta johtuu, että vain valtiolla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa 

lainsäädäntöön, ja toisaalta kukaan muu kuin valtio itse ei voi vaikuttaa lainsäädäntöön tai 

sen soveltamiseen ja täytäntöönpanoon. Valtion suvereniteettia rajoittaa kansainvälinen 

oikeus, ensi sijassa valtion tekemät kansainväliset sitoumukset. Valtio on 

                                                      
52 Burnham et al. 2004, s. 451. 
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kansainvälisoikeudellisessa vastuussa sitoumuksiensa noudattamisesta. Valtion on 

huolehdittava, että sen lainsäädäntö vastaa kansainvälisiä velvoitteita ja että sen 

lainkäyttöelimet ovat kykeneväisiä ja halukkaita niitä toteuttamaan. Kansainvälisten 

velvoitteiden rikkominen johtaa valtion hyvitysvelvollisuuteen.53 

Jos valtio aiheuttaa vahinkoa ulkomaiselle yksityiselle henkilölle tai yritykselle, valtion 

vastuun toteuttaminen edellyttää yleensä kyseisen henkilön tai yrityksen kotivaltion 

diplomaattista suojelua54, sillä kansainvälisessä tuomioistuimessa osapuolena voivat olla 

vain valtiot. Useimmissa tapauksissa yksityinen vahingonkärsijä voi siis saada 

vaatimuksensa vireille vain kotivaltionsa nimissä55. Useimmissa tapauksissa tulee lisäksi 

local remedies-ehdon täyttyä eli vahingonkärsijän tulee käyttää loppuun kaikki kansalliset 

oikeussuojan mekanismit ennen kansainväliseen tuomioistuimeen vetoamista.56 

Investointisuojasopimuksissa on sovittu poikkeavasta menettelystä. Yksityinen sijoittaja 

voi haastaa valtion suoraan kansainväliseen välimiesmenettelyyn. Investointisuojasopimus 

siis mahdollistaa viime kädessä valtion antamien lupausten täytäntöönpanon 

kansainvälisen oikeuden mukaisesti ilman local remedies-vaatimusta. 

 

4.3 Investointisuojasopimukset 

 

Kehittyvät valtiot solmivat investointisuojasopimuksia samoista syistä kuin ne säätävät 

ulkomaiselle sijoittajalle edullisia kansallisia lakeja. Tämän tutkielman kannalta 

keskeisimmässä asemassa oleva kansainvälinen sopimus on Venäjän ja Suomen välinen 

investointisuojasopimus, joka rajoittaa sopijavaltioiden suvereenisuutta ja sisältää 

suostumuksen ratkaista investoinneista aiheutuneet tietyt riidat kansainvälisessä 

välimiesmenettelyssä. Käytännössä siis suomalaisyhtiöllä on mahdollisuus valita, 

haastaako se Venäjän federaation oikeuteen kansallisen vai kansainvälisen normiston 

                                                      
53 Hakapää 2010, s. 298–299. 
54 Kansainvälisen diplomatian perusperiaatteisiin kuuluu ajatus siitä, että vieraan valtion kansalaisen 
vahingoittaminen tarkoittaa samalla vieraan valtion vahingoittamista. Toisin sanoen valtio, joka kohtelee 
kaltoin ulkomaista kansalaista, kohtelee kaltoin myös sen kotivaltiota, joka on vastuussa tämän suojelusta. 
Sornarajah 2004, s. 138. 
55 Kansainvälisen tuomioistuimen tuomiot ovat YK:n jäsenmaita sitovia. Turvallisuusneuvosto voi määrätä 
toimenpiteitä tuomion täytäntöönpanon tehostamiseksi, mikäli valtio ei noudata tuomioistuimen päätöstä. 
Venäjällä on kuitenkin turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä veto-oikeus, eli käytännössä se kykenee 
estämään ”pakkotäytäntöönpanon” käyttämällä veto-oikeuttaan, kuten esimerkiksi Yhdysvallat teki 1986 
Nicaraguan hallitusta vastaan. Kansainvälisen tuomioistuimen tehokkuus perustuu siksi täysin sen 
arvovaltaan ja aiheuttamaan julkisuuteen. 
56 Hakapää 2010, s. 300. 
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perusteella. Suomen ja Venäjän välistä investointisuojasopimusta käsitellään tarkemmin 

osiossa V.  

Kahdenvälisten investointisuojasopimusten solmiminen alkoi 1950-luvun loppupuolella 

pääasiassa Euroopan pääomarikkaiden maiden ja kehittyvien talouksien välillä. Vuoteen 

1990 tultaessa sopimuksia oli alle 500, mutta tänä päivänä kahdenvälisiä sopimuksia 

valtioiden välillä on rekisteröity yli 3000. Uutena trendinä on se, että yhä useammin myös 

kehittyneet valtiot solmivat keskenään investointisopimuksia.57 Suomella yksin on tai on 

ollut 71 kahdenvälistä investointisopimusta voimassa. Venäjäkin on allekirjoittanut 71 

investointisopimusta, mutta vain 51 niistä on koskaan astunut voimaan. 58 Kahdenväliset 

investointisuojasopimukset ovat keskenään hyvin samankaltaisia ja sisältävät usein 

identtisiä sopimusmääräyksiä, mikä on mahdollistanut oman kansainvälisen doktriinin 

syntymisen investointisuojasopimusten ympärille. Kahdenvälisten investointisopimusten 

luonne on kehittynyt kahdenvälisestä, poikkeuksellisesta järjestelystä yleiseksi 

instituutioksi, jolla edistetään suotuisan investointi-ilmapiirin muotoutumista erityisesti 

kehittyvissä maissa mutta yhä useammin myös kehittyneiden valtioiden välillä. 

Investointisuojasopimukset sisältävät kansainvälisen oikeuden näkökulmasta 

kansainvälisille sopimuksille yhden hyvin epätyypillisen piirteen: Ne sallivat sopijavaltion 

yksityisten subjektien haastaa toisen sopijavaltion kansainväliseen välimiesmenettelyyn, 

jos sen alueella olevaan yksityisen subjektin investointiin on kohdistunut toimia, jotka 

rikkovat investointisuojasopimuksessa määrättyjä suojelustandardeja59. Mahdollisuus 

kansainväliseen välimiesmenettelyyn tekee investointisuojasopimuksista vakavasti 

otettavan oikeussuojamekanismin, joka ei monien muiden kansainvälisten sopimusten 

tavoin kompastu diplomaattiseen kädenvääntöön. Investoijan ei tarvitse kääntyä 

kotivaltionsa puoleen vaan hän voi haastaa suoraan kohdemaan valtion 

                                                      
57 UNCTAD 2013a, s. xix. 
58 Tilanne 1.1.2013, UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development. Maakohtaiset tiedot 
voimassa olevista kahdenvälisistä investointisopimuksista on saatavilla osoitteesta 
http://unctad.org/en/pages/DIAE/International%20Investment%20Agreements%20(IIA)/IIA-Tools.aspx, 
linnki tarkistettu 14.2.2014. 
59 Investointisuojasopimusten ”menu” sisältää yleensä viisi pääruokaa (suojelustandardit):  

1) Pakkotoimenpiteiden kielto ilman asianmukaista korvausta 
2) Sijoittajien ja sijoitusten oikeudenmukaisen ja kohtuullisen kohtelun vaatimus (Fair and Equitable 

Treatment). Kieltää sopijavaltiota ryhtymästä toimiin, jotka loukkaisivat sijoittajan oikeutettuja 
odotuksia, jotka muodostivat perustan sijoittajan investointipäätökseen.  

3) Takuu ulkomaisen investoinnin täydestä ja kaikenpuolisesta suojelusta toisen sopijavaltion alueella. 
4) Ulkomaisten investointien kansallinen kohtelu (National Treatment) ja suosituimmuuskohtelu 

(Most-Favored-Nation-Treatment). Kieltää valtiota syrjimästä investoijia kansalaisuuden 
perusteella. 

5) Investointiriitojen ratkaisumenettely kansainvälisessä välimiesmenettelyssä. 
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välimiesmenettelyyn ja vaatia vahingonkorvausta valtion aiheuttamista vahingoista. Asia ei 

kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen, sillä välimiesoikeuksien toimivalta on 

mahdollista haastaa eri tavoin, kuten jäljempänä tulemme huomaamaan. Tässä yhteydessä 

on myös muistettava jo johdannossa esiin tuomani suurvaltapolitiikan realiteetit. 

Investointisuojasopimuksiin perustuva oikeuskäytäntö on jokseenkin kirjavaa. Riitoja 

ratkotaan välimiesmenettelyissä eli useissa eri foorumeissa useiden eri välimiesten 

toimesta. Välitystuomioista ei voi valittaa mihinkään prejudikaatti-instanssiin ja monesti 

välitystuomiot ovat salassa pidettäviä. Lisäksi eri kansainvälisten sopimusten prosessi- ja 

substanssisäännöt eroavat toisistaan ja jokainen riita on käsiteltävä tapauskohtaisesti. 

Edellä mainitut syyt vaikeuttavat (tai jopa estävät) yhdenmukaisten tulkintasääntöjen 

syntymisen, joka olisi edellytys oikeusvarman kansainvälisen investointioikeuden 

syntymiselle. 

 

4.4 ICSID 

 

Maailmanpankkiryhmään kuuluva Kansainvälinen investointiriitojen sovittelulaitos 

(International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) on vakiinnuttanut 

asemansa johtavana välitystuomioistuimena yksityisten sijoittajien ja valtioiden välisissä 

investointiriidoissa. ICSID luotiin vuonna 1965 Washingtonin yleissopimuksella60, johon 

on liittynyt yli 140 valtiota.  

Yleissopimuksen mukaan investointiriita voidaan tutkia ICSID:ssa, jos sekä valtio että 

investoijan kotivaltio ovat mukana sopimuksessa. Lisäksi osapuolten on annettava 

tapauskohtainen suostumus välimiesmenettelylle, pelkkä yleissopimuksen 

allekirjoittaminen (ja ratifioiminen) ei riitä. Useimmissa tapauksissa suostumus on annettu 

viittauksen muodossa juuri bilateraalisessa investointisuojasopimuksessa.  

Venäjä ei allekirjoituksestaan huolimatta ole ratifioinut konventiota, eikä Suomen ja 

Venäjän välisessä sopimuksessa ole nimenomaista viittausta ICSID:in. Suomi tai Venäjä 

eivät kumpikaan näyttäisi olleen vastaajana ICSID:n investointiriidoissa. On kuitenkin 

mahdollista, että investointiriitoja on käsitelty luottamuksellisesti. Vaikka investointiriidat 

                                                      
60 Suomi on ollut mukana konventiossa vuodesta 1969, ks. Yleissopimus valtioiden ja toisten valtioiden 
kansalaisten välisten sijoituksia koskevien riitaisuuksien ratkaisemisesta SopS 4/1969. 
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ovat luonteeltaan julkisempia valtion ollessa toisena osapuolena, ovat ne kuitenkin 

kaupallisia kiistoja. Konventioon vuonna 1979 liitetyllä lisäpöytäkirjalla on kuitenkin tehty 

mahdolliseksi tutkia ICSID:ssa myös riita, jossa vain toinen osapuoli on ratifioinut 

konvention. Venäjän myönteistä suhtautumista juuri tähän lisäpöytäkirjan mukaiseen 

riitojenratkaisumekanismiin ilmentää viittaus siihen Venäjän hallituksen vuonna 2002 

laatimassa investointisuojan mallisopimuksessa, joka on julkisesti saatavilla61.62  

Historiallisesti ICSID ei ole merkittävä riitojenratkaisupaikka. Ennen 2000-lukua siellä 

ratkaistiin alle 50 tapausta, mutta 2000-luvulla ICSID:n tapausten määrä on lisääntynyt 

huomattavasti vuosi vuodelta. Syyskuuhun 2013 mennessä ICSID:ssa on aloitettu yhteensä 

382 investointiriitaa konvention perusteella. ICSID:n ratkaisut muodostavat kansainvälisen 

investointioikeuden oikeuskäytännön ”kivijalan”. Valtioiden välisiin 

investointisuojasopimuksiin liittyvä kansainvälisen oikeuden doktriini on kehittynyt juuri 

ICSID:ssa. ICSID:n oikeustapausten laaja julkaiseminen on edesauttanut doktriinin 

kehittymistä.63 

Venäjän suhtautuminen ICSID:iin on pidättyvä. Tapauksessa Vladimir ja Moise 

Berschader v Venäjän Federaatio64 Venäjä väitti ensinnäkin, etteivät 

investointisuojasäännöt ulotu muihin ulkomaisen sijoittajan toimiin kuin panostuksiin 

yhtiön (osake)pääomaan, johon venäjänkielisen sopimusversion termit kapitalovlozhenie ja 

vlozhit heidän mielestään viittasivat. Tutkittuaan muita Venäjän solmimia 

investointisuojasopimuksia, joissa toisena virallisena kielenä on englanti, välimiesoikeus 

tuli siihen tulokseen, että termi kapitalovlozhenie on niissä käännetty englanniksi 

                                                      
61 Mallisopimuksen artiklan 8(2) mukaan, jos riitaa ei voida ratkaista neuvotteluteitse kuuden kuukauden 
kuluessa siitä, kun jompikumpi osapuolista on esittänyt pyynnön neuvotella riidasta, voidaan riita investoijan 
valinnan mukaisesti tutkia sen joko sopimusvaltion toimivaltaisessa yleisessä tai arbitraatiotuomioistuimessa, 
jonka alueella investointi tehtiin tai ad hoc välimiesmenettelyssä UNCITRAL:n sääntöjen mukaisesti tai 
Washingtonin konvention mukaisesti ICSID:ssa (edellyttäen, että konventio on voimassa molempien 
sopijavaltioiden alueella) tai ”lisättyjen sääntöjen” mukaisesti ICSID:ssa (siinä tapauksessa, että konventio ei 
ole voimassa kummankaan tai vain toisen sopijavaltion alueella) постановление правительства рф от 9 
июня 2001 № 456 «типовое соглашение». 
62 Farkhutdinov 2013 s. 335. 
63 Dolzer – Schreuer 2008, s. 222–224 ja Farkhutdinov 2005 s.378–386 ja ICSID 2013. 
64 Tapaus on mielenkiintoinen siksi, että tapauksessa sovellettu Belgian ja Venäjän välinen 
investointisuojasopimus on hyvin samankaltainen Suomen sopimuksen kanssa. Venäjänkielisissä versioissa 
toki on joitakin eroavaisuuksia, mutta sopimusehdot ovat venäjänkielisissä sopimuksissa hyvin lähellä 
toisiaan, elleivät lähes identtisiä. ks. Venäjä-Belgia investointisuojasopimus venäjäksi 1989 ja Venäjä-Suomi 
investointisuojasopimus venäjäksi 1989. Vaikka oikeuslähdearvoltaan yksi kansainvälinen välimiesmenettely 
ei olekaan merkittävä, voidaan jotain päätelmiä tehdä Venäjän esittämistä sopimusehtoja koskevista 
väitteistä. 
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”investment” ja vlozhit ”to invest”. Lisäksi välimiesoikeus totesi myös useiden 

sanakirjojen kääntävän termit edellä todetun mukaisesti. 65 

Venäjän mielestä asia tuli ratkaista kansainvälisten sopimusten ja Venäjän lainsäädännön 

sekä yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisen oikeuden normien ja periaatteiden mukaisesti. 

Venäjän mukaan kuitenkin ainoastaan niillä kansainvälisillä sopimuksilla saattoi olla 

asiassa merkitystä, joissa Venäjä on osapuolena. Erityisesti Venäjä mainitsi, ettei se ole 

osapuolena 1965 Washingtonin yleissopimuksessa, jolloin yksikään ICSID:n oikeustapaus 

ei voi olla oikeuslähteenä tutkittavassa asiassa. Välimiesoikeus katsoi, ettei Venäjän 

jättäytyminen ICSID konvention ulkopuolelle poissulje välitystuomioistuimen 

mahdollisuutta viitata relevanttiin ICSID:n oikeuskäytäntöön, jossa on käsitelty 

samanlaisia asioita samojen kansainvälisten sopimusten soveltamisalalla ja vielä hyvin 

samalla tavalla formuloituja sijoittajasuojasopimuksen sopimusehtoja.66 

Venäjä kiisti välitystuomioistuimen toimivallan sillä perusteella, että 

sijoittajasuojasopimuksen välityslausekkeessa on rajoitettu välimiesmenettely 

käsittelemään vain ne riidat, jotka koskevat pakkotoimista maksettavaa korvauksen määrää 

tai suorittamista.  Venäjän mukaan sopimuksessa Belgialle myönnetty MFN-kohtelu ei 

laajene prosessuaalisiin määräyksiin67. Välimiesoikeus katsoi Venäjän väitteet 

perustelluiksi ja päätyi siihen lopputulokseen, ettei sillä ollut toimivaltaa tutkia kantajan 

esittämää asiaa.68 

ICSID:n oikeuskäytännöllä on huomattava painoarvo investointisuojasopimuksien 

tulkinnassa ja siksi sen oikeuskäytäntöä Venäjän investointisuojasääntelyssä ei voi jättää 

huomiotta. 

  

                                                      
65 Tukholman kauppakamarin välimiesinstituutin päätös asiassa (080/2004), kohdat 108–110. 
66 Ibid., kohdat 93–97. 
67 MFN-kohtelusta tarkemmin ks. osio V.3.3. 
68 Tukholman kauppakamarin välimiesinstituutin päätös asiassa (080/2004), kohdat 159–208. 



23 
 

4.5 Muut kansainväliset suojamekanismit  

 

Kahdenvälisten investointisuojasopimuksien lisäksi ulkomaisia investointeja koskevia tai 

niihin liittyviä normeja sisältyy lukuisiin kansainvälisiin yleissopimuksiin. Tässä 

kappaleessa tehdään yleiskatsaus tutkimuksen aiheen kannalta merkittävimpiin näistä.69 

Monenkeskisen investointien takauslaitoksen (Multilateral Investment Guarantee Agency, 

jäljempänä MIGA) päätehtävä on myöntää takauksia kehitysmaihin tehtäville 

investoinneille poliittisien riskien varalta. MIGA perustettiin osaksi 

Maailmanpankkiryhmää vuonna 1988 nk. Soulin konventiolla. MIGAn takausta voi hakea 

investoija, jonka kotivaltio on MIGAn jäsen. Sekä Suomi että Venäjä ovat allekirjoittaneet 

ja ratifioineet konvention.70  

Maailman kauppajärjestö WTO:ssa palvelukauppaa koskeva yleissopimus (General 

Agreement on Trade in Services, GATS) sekä sopimus kauppaan liittyvistä 

investointitoimista (Trade Related Investment Measures, TRIMS) sisältävät ulkomaisiin 

investointeihin liittyviä sääntöjä. On selvää, että ulkomaiset suorat investoinnit ovat 

yhteydessä niin palvelu- kuin tavarakauppaan. Investoinnit ovat usein tarpeen, jotta 

kauppaa voi käydä. Näissä sopimuksissa investointien oikeussuojaa koskeva viitekehys on 

kuitenkin ohut eikä siksi anna aihetta tarkemmalle perehtymiselle tässä tutkielmassa. 

WTO-järjestelmässä riidanratkaisu tapahtuu valtioiden välillä, joten toistaiseksi siltä 

puuttuu myös tehokas sijoittaja-valtio -riitojenratkaisumekanismi. 71 On mahdollista, että 

tulevaisuudessa WTO-sopimusjärjestelmään sisällytetään investointisuojaa koskevia 

säännöksiä. Venäjä liittyi WTO:n jäseneksi vuonna 2012 kaksikymmentä vuotta 

kestäneiden neuvottelujen jälkeen.  

Kaupankäyntiä ja investointeja koskevat määräykset on mahdollista kytkeä toisiinsa, mistä 

hyvä esimerkki on Kanadan, Meksikon ja Yhdysvaltojen välinen alueellinen Pohjois-

Amerikan vapaakauppasopimus (North American Free Trade Agreement, NAFTA), joka 

sisältää pitkälle kehittyneitä investointisuojasäännöksiä.72 Ylipäänsä 

                                                      
69 Mitkään yleissopimukset eivät syrjäytä kahdenvälisten investointisuojasopimusten normeja tai niiden 
soveltamista ja usealle yleissopimukselle on ikävä kyllä yhteistä se, ettei Venäjä ole niiden sopimusosapuoli. 
Siksi yleissopimuksien tarkempi tarkastelu jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle lukuun ottamatta mahdollista 
sopimuksiin perustuvaa vertailukelpoista oikeuskäytäntöä. 
70 Haastatelluista yhtiöistä YIT harkitsi aikanaan erityisen vakuutuksen hankkimista Venäjän maariskien 
varalta, mutta päätti lopulta olla vakuuttamatta. Vakuutuksesta olisi tullut maksaa kova hinta (Heino 2014). 
71 Ks. tarkemmin Sornarajah 2004 s. 291–310. 
72 Ks. Sornarajah 2004, s. 288–290 ja Dolzer – Schreuer 2008, s. 27–30. 
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investointisuojasopimusten ja vapaakauppasopimusten väliseen oikeudelliseen dialogiin on 

hyvä kiinnittää huomiota, mutta verrattaessa mahdollisesti samankaltaisia sääntöjä, termejä 

tai instituutioita kansainvälisen kauppaoikeuden ja investointioikeuden välillä on otettava 

huomioon näiden kahden hyvin erilainen luonne ja varottava tekemästä pinnallisia 

analogiapäätelmiä, sillä investointioikeus on Dolzerin mukaan luonteeltaan, struktuuriltaan 

ja tarkoitukseltaan omalaatuinen oikeudenala.73 Mielestäni kansainvälinen 

investointioikeus eroaa ulkomaankauppaoikeudesta vain struktuuriltaan; luonne ja 

tarkoitus ovat yhtäläiset: globaali kapitalismi. 

Energiateollisuuden alalla hyvin merkittävä on Energiaperuskirjasopimus (Energy Charter 

Treaty, ECT), joka sisältää investointien kohtelua ja suojelua koskevia määräyksiä sekä 

tehokkaan investointiriitojen ratkaisumekanismin. ECT:n ”tarkoituksena on 'rautaesiripun' 

aikaisemmin jakamien maiden välisen energiayhteistyön helpottaminen, 

siirtymätalousmaiden talouden auttaminen ja energian tarjonnan turvaamisen 

parantaminen”74. Sopimus avattiin allekirjoitettavaksi vuonna 1994 ja siihen on liittynyt yli 

50 valtiota. Nimensä mukaisesti ECT:n soveltamisala on vain energiateollisuus.75 Venäjä 

ei ole allekirjoituksestaan huolimatta ratifioinut sopimusta, joten sen soveltaminen on 

jäänyt täysin Venäjän kansallisen lainsäädännön varaan. Vuonna 2009 Venäjän presidentti 

Putin antoi asetuksen, joka hylkäsi peruskirjan soveltamisen täysin. ECT:n hylkäämisen 

syyksi spekuloidaan Jukos-välimiesmenettelyitä, joissa Venäjän federaatiolta vaaditaan 

yhteensä yli 50 miljardin Yhdysvaltain dollarin korvauksia (osa Jukos-

välimiesmenettelyistä Venäjää vastaan on käynnistetty ECT:n nojalla). ECT:n 

ratifioiminen tarkoittaisi mitä ilmeisimmin myös, että Venäjä joutuisi sallimaan Keski-

Aasian kaasun kuljetuksen putkiansa pitkin.76 

Suomen ja Venäjän välillä on voimassa valtava määrä sopimuksia.77 Sopimuksien joukossa 

ovat muun muassa Sopimus kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä78 sekä Euroopan 

yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän välinen kumppanuus- ja 

yhteistyösopimus79, joissa molemmissa on investointeihin liittyviä määräyksiä. Sopimukset 

                                                      
73 Dolzer – Schreuer 2008, s. 5. 
74 ks. Ulkoministeriö 2008. 
75 Dolzer 2008, s. 27–28. 
76 ks. Energy Charter Secretariat ja Norton & Rose & Fulbright 2009. 
77 ks. UM 2013, josta voi löytää paitsi paljon tietoa Suomen ja Venäjän välisistä suhteista, niin myös listan 
valtioiden välillä voimassa olevista sopimuksista. UM:n listan tietojen mukaan 11.2.2014 voimassa olevia 
sopimuksia oli 99. Listalla oli 12 sopimusta, jotka olivat päivätty 2000-luvulle. 
78 SopS 70/1992.  
79 SopS 81/1997. 
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ovat luonteeltaan deklaratiivisia ja riidanratkaisukeinot diplomaattisia, mistä syystä niiden 

käsittely jää tämän tutkielman ulkopuolelle. 

 

4.6 Välimiesmenettely investoijan oikeusturvana 

 

Ulkomainen sijoittaja voi paeta kohdevaltion oikeusjärjestelmän ongelmia saattamalla 

kaikki mahdolliset sopimusriidat välimiesmenettelyssä ratkaistaviksi ulkomaille. Siksi 

tutkielman IV.1.3 osiossa tehdään ristiretki Venäjän välimiesmenettelyä koskevaan 

normistoon ja mahdollisuuteen saada välitystuomio tunnustetuksi ja täytäntöönpanoon 

Venäjällä.  
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III VENÄJÄN INVESTOINTIMARKKINA 

 

 

1. Venäjän maariskit 

 

Pitkän uran Venäjällä tehnyt hallitusammattilainen, suomalainen Seppo Remes tiivistää 

Venäjän talousongelmat osuvasti yhteen lauseeseen: ”Ongelma on valtionjohdon 

epäjohdonmukainen sekaantuminen asioihin.”80. Yksikään tutkielmaani varten 

haastattelemista henkilöistä ei ollut tästä eri mieltä. Ei löydykään tutkimusta, jossa 

kehuttaisiin Venäjää byrokratiavapaana ja hallintokulttuuriltaan kevyenä valtiona. 

Sosialismin jättämän kulttuuriperinnön ja 90-luvun kaoottisten yhteiskunnallisten 

reformien tuotoksena valtiovallalla on merkittävä vaikutusvoima Venäjän talouteen sekä 

valtion omistuksen että yritystoiminnan valvonnan kautta. Haastattelujen valossa 

suomalaisjohtajien mielestä talous ja politiikka kulkevatkin Venäjällä käsi kädessä 

huomattavasti voimakkaammin kuin muualla maailmassa. 

Venäjällä maariskit liittyvät lainsäädännön ja sen soveltamisen ongelmiin, 

sääntelymuutoksien vaikeaan ennakoitavuuteen ja viranomaisten arvaamattomaan 

toimintaan.  Ongelmat liittyvät toisin sanoen viranomaissääntelyyn ja -toimintaan, jota 

leimaa myös vahva korruptio. Siksi ikävä tosiasia on, ettei pelkästään lainsäädäntöä 

tutkimalla saa oikeaa kuvaa siitä todellisuudesta, jossa yritykset toimivat.81  

Suomalaisinvestoijilla ei ole Venäjän oikeusjärjestelmän toimivuuteen täyttä luottamusta. 

Tällaisessa epävarmassa toimintaympäristössä henkilökohtaisten ihmissuhteiden merkitys 

korostuu. Niiden hyödyntäminen on venäläisille yrityksille historiallisesti tuttua ja 

perinteinen toimintamalli, mutta myös ulkomaiset investoijat väistämättä törmäävät 

ilmiöön.  

Eräs haastateltavista osasi verrata Suomen ja Venäjän viranomaisluottamusta toisiinsa 

mielestäni osuvasti: ”Suomessa luottamus viranomaisiin ja hallintoon on automaattisesti 

olemassa, ellei luottamusta ole syytä epäillä. Venäjällä tilanne on pikemminkin 

                                                      
80 Remes 2013. 
81 OECD 2009, s. 17 ja Kosonen 2011, s. 43. 
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päinvastainen. Siksi Venäjällä ihmissuhdeverkosto, ja siitä liiketoiminnalle kanavoituva 

luottamus eli ennakoitavuus, on erityisen tärkeä.” Korkmanin havainto on, että 

”yhteiskunnat poikkeavat suuresti toisistaan sen suhteen, missä määrin ihmiset luottavat 

toisiinsa. Luottamusta mitataan kyselemällä: ”Katsotko, että muihin ihmisiin yleisesti 

ottaen voi luottaa?” Myönteisesti tähän vastataan etenkin Pohjoismaissa, myös Hollannissa 

(ja Japanissa). Heikompaa luottamus on Keski- ja etenkin Etelä-Euroopassa. Maissa, joissa 

ihmiset luottavat toisiinsa, he luottavat tyypillisesti myös yhteiskunnan instituutioihin 

(sellaisiin kuin hallitus ja eduskunta tai poliisi- ja oikeuslaitos).”82 Suomalaisten ja 

venäläisten hieman erilainen luottamus-ajattelu saattaa heijastua näiden hieman erilaiseen 

työn, perheen ja vapaa-ajan tärkeysjärjestykseen arjessa83.  

Henkilösuhteiden hyväksikäyttöön voi liittyä länsimaisen oikeusvaltion juristin 

näkökulmasta ongelmia, varsinkin kun on kyseessä suhde viranomaiseen. Väärinkäytökset 

ovat mahdollisia. Viranomaisen mukaantulo tarkoittaa samalla valtion mukaantuloa ja 

asian ”politisoitumista”. Ulkomaiselle investoijalle tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

kilpailija käyttää väärin henkilösuhdepääomaansa ja saa viranomaiset laittamaan kapuloita 

kilpailijan rattaisiin ja – voilá – maariski on realisoitunut. Viranomaisiin ja poliittisiin 

päätöksentekijöihin pyritään ylläpitämään hyviä välejä, mikä tarkoittaa vähintäänkin 

epätavallisia huomionosoituksia, kuten viranomaisen merkkipäivien muistamista, mutta 

myös yhteiskuntavastuun osoittamista84. Esimerkiksi paikalliset koulut, lastenkodit tai 

urheiluseurat saavat usein erinäköisiä tukia alueensa yrityksiltä. Huomionosoituksien 

antaminen ja suhteiden ylläpito ovat samalla keinoja välttää yritykselle negatiivisia 

korruptiotilanteita.85  

Tässä annetut esimerkit toimivat vain johtolankoina niille maariskeille, joiden arviointia 

ulkomainen investoija ei voi välttää, ja joita vastaan se voi joutua kamppailemaan. 

Maariskit voidaan tämän tutkimuksen tarkoituksia palvelemaan jakaa 1) viranomaisen 

toimintaan, 2) lainsäädännön ja hallinnon väen (nopeisiinkin) muutoksiin, 3) valtio-

                                                      
82 Korkman 2012, s. 31. 
83 SVKK on vertaillut suomalaisten ja venäläisten arvomaailmoja toisiinsa käsitteillä työ, perhe ja vapaa-aika. 
”Suomalaisten elämässä tärkein asia on työ. Kun työasiat ovat kunnossa, niin se takaa suomalaiselle 
turvallisen ja vakaan perhe-elämän eli toisena suomalaisen arvomaailmassa tulee perhe ja perheen edut. 
Kolmantena tulee vapaa-aika ja sen viettämiseen liittyvät suunnitelmat, ilot ja surut. Venäläisillä keskeisintä 
arvomaailmassa on perhe ja perheen hyvinvointi. Kun perheen asiat ovat kunnossa, niin voi helpommin ja 
huolettomammin keskittyä työasioihin ja työhön. Vapaa-aika on kolmantena tässä arviointiasteikossa kuten 
suomalaisilla.” Ks. SVKK 2009, ss. 95–96. 
84 Tällaiset investoinnit suhdepääomaan voivat Venäjällä olla jopa kannattavampia kuin investoinnit 
työvoiman laatuun tai innovaatioihin. 
85 ks. Hirvensalmi 1999, s. 36 ja Kosonen 2011, s. 22–23 ja s. 44, Sutela 2012, s. 77–78. 
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omisteisten yhtiöiden valta-asemaan ja 4) taloudelliseen rikollisuuteen ja väkivaltaisiin 

yritysvaltauksiin. Todellisuudessa nämä kaikki ovat kytköksissä toinen toisiinsa. Lisäksi 

kaikkiin mainittuihin voi ja usein ainakin jollain tavalla liittyy 5) korruptio, jota käsitellään 

pinnallisesti listan viimeisenä.  

 

 

1.1 Viranomaisten toiminta 

 

Venäjällä liiketoimintaan liittyy monia hallinnollisia lupamenettelyjä, rekisteröimisiä ja 

ilmoituksia, jotka kaikki tarjoavat valtiolle tilaisuuden puuttua yksittäisen yrityksen 

liiketoimintaan. Sinänsä puuttumiskeinot ovat laillisia, mutta keinojen taustalla vaikuttavat 

tavoitteet voivat olla kyseenalaisia. Venäjän lainsäädäntö antaa viranomaisille varsin laajat 

valtuudet vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan, jopa pysäyttää toiminta kokonaan, 

epäiltäessä säädösten rikkomista.86 Voisi syntyä myös tilanteita, joissa ulkomainen yritys 

on jo investoinut huomattavia summia mutta ei saakaan toiminnalleen tarvittavia lupia tai 

jo saadut luvat perutaan tai lupia ei uusita niiden voimassaolon päätyttyä87. 

Kosonen kirjoitti, että ”viranomaistarkastusten tarkoituksena on valvoa, että yritykset 

noudattavat lainsäädäntöä. Tilanne, jossa lainsäädännön tulkinnanvaraisuuteen yhdistyvät 

viranomaisten laajat valtuudet sulkea yrityksen liiketoiminta väärinkäytösepäilyn takia, luo 

otollisen maaperän korruptiolle. Toisaalta valtio kontrolloi yritysten pääsyä markkinoille 

erilaisten lupien kautta sekä infrastruktuurin ja resurssien tarjoajana.”88  

Suurin osa tutkielmaa varten haastattelemistani yhtiöistä kertoivat muun muassa Venäjän 

federaation verottajan epäjohdonmukaisesta toiminnasta.  

Leskinen mainitsi huolestuttavana ilmiönä verottajan tietynasteisen poikkeamisen 

Suomessa totutusta käytännöstä. Itella on törmännyt useasti tilanteeseen, jossa verottaja on 

pyrkinyt jälkiverottamaan yhtiötä vaatien yhtiön mielestä perusteetta suuriakin jälkiveroja. 

Ennen oikeuskäsittelyä verottaja on kuitenkin sovitellut verovaateensa ja suostunut 

huomattavasti alempaan veromaksuun. Joissain tapauksissa kohtuullisesta veron määrästä 

                                                      
86 OECD 2009, s. 17 ja Kosonen 2011, s. 43. 
87 ks. Talus 2010. 
88 Kosonen 2011, s. 20. 
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on sovittu oikeuskäsittelyn aikana. Näyttäisi siltä, että verottaja hakee 

tuomioistuinkäsittelystä vipuvaraa sovintoneuvotteluihin, joka tukee johtopäätöstä, ettei 

alkuperäinen verovaade ole ollut oikeudenmukainen.89 Itellan tapaan myös Metsä 

Group:ssa on törmätty verottajan harjoittamaan verosovitteluun. Nopeimmin verottajan 

kanssa summan voi sopia kuitenkin jo verotarkastuksen kestäessä. Verottaja esittää jonkun 

luvun ja luku neuvotellaan saman tien. Suomessa esitetyn kaltainen verottajan toiminta 

johtaisi oikeudenkäynteihin. Venäjällä on kyse enemmänkin näkemyseroista, mikä 

suomalaisjuristin on vaikea ymmärtää. 90 Myös Fazer valittaa ja sopii verottajan kanssa 

verorästeistä jatkuvasti.91 

Kaikkonen kertoi myös, että verottajan kanssa nokkapokkaa on arvonlisäveropalautuksissa. 

Metsä Group on jatkuvasti valtion kanssa verokiistassa raakapuun ALV-palautuksista, 

käytännössä joka ikinen työpäivä. Verottajan ALV-käytäntö on niin epäjohdonmukaista, 

että se herättää perustellun epäilyksen Venäjän valtion omaperäisestä tavasta lainata rahaa 

ulkomaisilta yrityksiltä.92 

Fazerilla on ollut ainutlaatuista pään vaivaa tuotteittensa ”hinnoitteluvalvonnan” kanssa 

Venäjän markkinoilla. Valtiollisten ja paikallisten vaalien alla Fazer ei ole voinut tehdä 

tuotantokustannusten nousua vastaavia hinnankorotuksia vaan on joutunut pitämään niin 

sanottujen sosiaalileipien hinnat muuttumattomina vaaleihin asti.93 

 

1.2 Valtio-omisteiset yhtiöt 

 

Venäjän valtiolla on vahva läsnäolo yritystoiminnassa valtio-omisteisten yhtiöiden kautta. 

Valtio-omisteisia yhtiöitä on paljon, ja niillä on usein vahva asema toimialoillaan. Valtio 

voi ajaa omaa etuaan suojelemalla ja edistämällä yhtiöidensä intressejä kilpailijoiden 

kustannuksella toimialaan katsomatta. Valtion monopolit ovatkin strategisia yhtiöitä, mistä 

kerron lisää omassa osiossaan IV.4 eli lain strategisista investoinneista yhteydessä. 

Venäjällä rautatieyhtiö RZD (OAO РЖД) on vahva valtionyhtiö. Jos ei oteta 

öljyputkikuljetuksia lukuun, niin Venäjän tavaraliikenteestä 80 prosenttia kulkee rautateitä 

                                                      
89 Leskinen 2014. 
90 Kaikkonen 2014. 
91 Koivusaari 2014. 
92 Kaikkonen 2014. 
93 Koivusaari 2014. 
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pitkin. Venäjällä rautateiden asema ja arvostus yhteiskunnassa on korkealla, ja rautateillä 

on tietty auktoriteetti. Rautateillä on symbolisestikin suuri merkitys. Tämä näkyy muun 

muassa siinä, että Suomen ja Venäjän valtiopäämiesten tavatessa usein mukana on myös 

Venäjän rautateiden korkeinta johtoa, mikä vastavuoroisesti vaatii VR:n toimitusjohtajalta 

paljon jalkatyötä. VR:llä on hyvä maine Venäjällä ja yleensä ”ovet aukeavat”. VR:llä on 

RZD:n kanssa vahvat suhteet. VR on ollut hyvin pitkään Venäjällä, verkostoa on pitkään 

hoidettu ja venäläisten kanssa on aina ollut keskustelua laaja-alaisesti. VR on suomalainen 

ja Suomen valtionomisteisuus ei haittane luottamusta Venäjällä. Vero tai tulliongelmia ei 

VR:llä ole ollut juurikaan, eikä muitakaan syytöksiä. Ihmissuhdeverkoston merkitys näkyi 

myös esimerkiksi Allegro-hankkeessa94.95 

Valtio voi myös yksinkertaisesti pitää investoijalle antamiaan sitoumuksia ja lupauksia 

liian rasittavina muuttuneissa olosuhteissa ja syyllistyä sopimusrikkomukseen tai pakottaa 

investoijan uudelleenneuvotteluihin. Toisaalta valtio saattaa haluta lisätä saamaansa hyötyä 

ajan myötä erittäin tuottoisaksi osoittautuneesta ulkomaisen sijoittajan investoinnista.96  

Valtio-omisteisten yhtiöiden lisäksi yksityisten suuryritysten ja valtion väliset läheiset 

suhteet ovat hämärtäneet yksityisen ja julkisen välistä rajanvetoa kaikilla yhteiskunnan 

tasoilla, mikä näkyy muun muassa nykyisten tai entisten poliitikkojen ja vanhempien 

virkamiesten epätavallisen tärkeänä roolina liiketoiminnassa. 97  

                                                      
94 Hankkeessa oli hyvin monta vaihetta omine ongelmineen. Yksi lakitekninen sellainen oli siinä, miten on 
mahdollista suorittaa rajatarkastus liikkuvassa junassa. Venäjä joutui Allegroa varten muutamaan lakiaan 
valtakunnan rajasta (joka on kovin pyhä asia Venäjällä ja venäläisille). Nyt laki määrittelee Allegron 
junaliikenteelle valtakunnan rajan Pietariin, koska rajantarkastustoiminta ulottuu Pietariin asti. Asiaa saattoi 
helpottaa se, että Allegro-projekti nautti korkeinta mahdollista poliittista tukea Venäjällä. Allegron saaminen 
kesti tosiasiassa kuitenkin suurin piirtein yhtä kauan kuin Venäjän WTO:hon liittyminen, jos ajan laskeminen 
aloitetaan siitä hetkestä kun ensi kerran valtiot neuvottelivat siitä, että Helsingin ja Pietarin välistä suoraa 
junayhteyttä tulee nopeuttaa. Vuosien varrella suunnitteluun on käytetty lukuisia eri työryhmiä. VR:lle on 
vuosien varrella ollut vaikeaa ennakoida, mikä Helsinki-Pietari nopean junaradan lopputulema tulee olemaan.  
Venäjän ja Suomen rataosuudet tuli perusparantaa kestämään Allegron nopeaa vauhtia. Venäjän puolen 
ratainfrastruktuurista rakennuttivat venäläiset toimijat ja rata valmistui oikeassa aikataulussa, ja Suomen 
puolelle valmistui Kerava-Lahti-oikorata, mikä on nopeuttanut Venäjän liikenteen lisäksi myös 
pääkaupunkiseudun ja Itä-Suomen välisiä junayhteyksiä. Nyt kun rata on valmis ja toiminnassa, huolet ovat 
lieventyneet. VR:llä on Venäjän rautateiden kanssa 50/50-omistus Allegro-junissa. Yhteensä neljä junaa on 
yhteisvaroin hankittu ja ne on rekisteröity Suomeen. Yhteisomistus on toteutettu suomalaisen yhteisyrityksen 
kautta. Minkkinen 2014. 
95 Minkkinen 2014. 
96 Varsinkin silloin, kun ulkomaisen investoijan saamat voitot toiminnasta kasvavat vain ulkoisten 
olosuhteiden muuttumisen ansiosta. Näin on yleensä alkutuotannossa ja kaivannaisteollisuudessa, jossa 
kannattavuuden kasvu johtuu pikemminkin maailmanmarkkinoiden kehityksestä kuin investoijan 
innovatiivisuudesta tai omista taidoista. Sornarajah 2004, s. 82–83. 
97 OECD 2009, s. 17. 
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Venäjällä erityinen ellei ainutlaatuinen ilmiö ovat niin kutsutut oligarkit, 90-luvulla 

syntyneet miljardöörit, joille häikäisevän suuri osuus Venäjän kaikesta varallisuudesta on 

keskittynyt98. Yhteistä oligarkeille on se, että heidän rikastumistaan pidetään 

jonkinasteisen valtion hyväksikäyttämisen tuloksena. Hyväksikäyttäminen lienee 

tapahtunut muun muassa henkilösuhdepääomaa käyttäen. Kattava henkilösuhdepääoma ja 

valtava omaisuusmassa yhdistettynä tarkoittaa sitä, että heillä on tavanomaista suurempi 

(taloudellis-poliittinen) vaikutusvalta yhteiskunnassa, joten heidän siteensä myös valtioon 

ovat erityislaatuiset.  

 

1.3 Lainsäädännön muutokset ja hallinnon henkilövaihdokset 

 

Venäjän lainsäädännön kehitys on osoittanut, että lait voivat muuttua nopeammin kuin 

mihin yritykset ehtivät sopeutua. Ylipäätään lakimuutoksista ei käydä yhtä suurta 

yhteiskunnallista keskustelua kuin länsimaissa, ja alemman tason säädökset voivat tulla 

investoijalle täytenä yllätyksenä. Voi syntyä tilanteita, joissa yrittäjä rikkoo uutta normia 

vaikka olisi ponnistellut kohtuullisesti pitääkseen itsensä lakimuutosten tasalla. Normin 

rikkominen voi johtaa siihen, että viranomaiset ryhtyvät rikkomisen johdosta suhteettoman 

voimakkaisiin toimenpiteisiin. 

Surkuhupaisana esimerkkinä voidaan esittää se, kun Venäjä uudisti omaa osake- ja 

kaupparekisterilainsäädäntöään 2000-luvun alkupuolella. Tuolloin oli puolen vuoden 

ajanjakso, jolloin ei tiedetty minne tai mille viranomaiselle kaupparekisteri-ilmoitus olisi 

pitänyt tehdä. Esimerkiksi toimitusjohtajan tai hallituksen virallinen vaihtaminen tuona 

aikana olisi ollut hyvin vaikeaa ellei mahdotonta.99 

Suuret muutokset ovat todennäköisimpiä silloin kun poliittisilla paikoilla tapahtuu 

henkilömuutoksia. Venäjälle ovat aina olleet tyypillisiä radikaalit muutokset valtion 

harjoittamassa politiikassa sen mukaan, ketkä henkilöt kunakin aikana ovat olleet valtion 

                                                      
98 Venäjällä 35 % kaikesta varallisuudesta on keskittynyt 110 miljardöörille, kun keskimäärin maailmassa 
miljardöörien osuus maan varallisuudesta on vain 1–2 %. Taloudellisen epätasa-arvon taso on maailman 
korkein Venäjällä jos ei oteta huomioon muutamia Karibian saarivaltioita. ks. Credit Suisse 2013, s. 53. 
Sutela kirjoittaakin: ”Venäjällä näyttää olevan dollarimiljardöörejä enemmän kuin missään muualla, 
Yhdysvallat pois lukien. Oligarkkien vuonna 2000 Putinin hallinnon kanssa tekemä sopimus on rahassa 
mitattuna tuottanut heille hyvin. Vuonna 2000 dollarimiljardöörejä oli vasta neljä ja Forbes arvioi heidän 
yhteenlasketuksi omaisuudekseen vajaat kymmenen miljardia. Keväällä 2008 Forbesin luettelossa oli 84 
venäläistä dollarimiljardööriä, joiden yhteenlaskettu omaisuus oli 470 miljardia.” ks. Sutela 2013 s. 138 
99 Kaikkonen 2014. 
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korkeimmissa viroissa ja mitä näkemyksiä heillä on ollut maan tai alueensa 

kehitysvaihtoehdoista. 100  

Yksi merkittävä viivästyksien aiheuttaja Venäjällä rakennusalalla on rakennuslupien 

saaminen. Lupakäytäntöihin ja -sääntelyyn vaikuttavat selvästi hallinnossa aika ajoin 

tapahtuvat henkilövaihdokset. Usein rakennuttaja joutuu odottamaan uuden hallinnon 

linjauksia, uusia ohjeita tai muita tietoja uusista toiminta- ja menettelytavoista. Yksi 

henkilövaihdos johdossa saattaa muuttaa koko organisaation toiminnan. Lupien saantiin 

liittyy usein viranomaistarkastuksia. Erityisesti palo- yms. turvallisuustarkastuksissa on 

joskus saattanut olla epäilyttäviä viivästyksiä, joille ei ole löytynyt edes byrokratian tai 

hallinnon raskaudesta johtuvaa järkevää selitystä. Samankaltaisia viivästyksiä on saattanut 

esiintyä myös kunnallisen vesilaitoksen taholta.101 Gryndaus on tosin tyypillisesti korkean 

riskin bisnestä ympäri maailman. 

YIT:llä oli taannoin Jekaterinburgissa tilanne, jossa YIT:n tontin liittovaltiosubjektilta oli 

alun perin hankkinut eräs venäläinen toimija myyntiä varten järjestetyssä julkisessa 

huutokaupassa. Venäläinen toimija myi tontin huutokaupan jälkeen edelleen YIT:lle.  

Alueen hallinnossa tapahtui myyntien jälkeen henkilövaihdoksia. Uusi hallinto väitti, että 

edellisen hallinnon tekemä julkinen huutokauppa oli tehty virheellisin perustein, josta 

seurasi huutokaupan mitättömyys. Venäläisen toimijan julkiseen huutokauppaan perustuva 

saanto oli mitätön, mistä johtui välittömästi, että myös YIT:n saanto venäläiseltä toimijalta 

oli mitätön. YIT joutui ostamaan uudelleen kyseisen tontin. Tästä syntyi YIT:lle suora 

taloudellinen menetys. 102 Tapaus on kouluesimerkki Venäjän maariskin 

konkretisoitumisesta. 

YIT:n tapauksessa sama julkinen taho, alueen hallinto, vetosi siihen, että kyseessä oli 

edellisen hallinnon tekemä virhe, mikä ei enää voinut olla uuden hallinnon ongelma. Ikään 

kuin hallinnon vastuu olisi hallinnossa toimivien (yksityis)henkilöiden vastuuta, eikä 

hallinnon taholla sinänsä olisi vastuuta asiassa. 103  

Venäjän federatiivisesta eli liittovaltiorakenteesta kumpuaa erityinen riski ulkomaiselle 

sijoittajalle, mikä piilee siinä, että keskushallinto päättää jostakin valtakunnallisesta, 

paikallishallintoa sitovasta laista, joka on ristiriidassa alueen itse aikaisemmin säätämän 

                                                      
100 KTM 2005, s.55. 
101 Heino 2014. 
102 Heino 2014. 
103 Heino 2014. 



33 
 

lain tai antaman sitoumuksen kanssa.104 Paikallishallinnon sääntelyllä on keskushallinnon 

sääntelyyn verrattuna heikentynyt oikeusvarmuus. Tutustumme paikallishallinnon, eli 

federaation subjektien omaan sääntelyyn osiossa IV.5.  

 

1.4 Taloudellinen rikollisuus ja väkivaltaiset yritysvaltaukset 

 

Kosonen kirjoitti, että ”yritysvaltaukset, joista osa voidaan toteuttaa laillisin tai 

puolilaillisin keinoin, voidaan erotella horisontaalisiin ja vertikaalisiin valtauksiin. 

Horisontaalisissa valtauksissa pyritään joko oman markkinaosuuden kasvattamiseen tai 

kilpailijan likvidointiin, kun taas vertikaaliset kaappaukset tähtäävät arvoketjun 

kontrollointiin. Yritysvaltaukset ja yrityskaappaukset ovat Venäjällä ilmiö, joka liittyy 

yhtäältä omistusoikeuksien heikkoon suojaan ja lainsäädännön tulkinnanvaraisuuteen, 

toisaalta viranomaiskorruptioon.”105 Sinänsä yrityksen ostamisen tavoittelu ei ole laitonta 

tai oikeudenvastaista, mikäli siihen ei liity vilppiä. 

Laittomat yritysvaltaukset generoivat Venäjän sisäministeriön virallisten tietojen mukaan 

noin 40 miljoonaa dollaria voittoja Venäjän yksityissektorilla. Tosiasiassa vain harva 

tapaus päätyy tilastoihin, joten luku todellisuudessa lienee paljon suurempi.106 

 

Yritysvaltauskeinoja on useita. Laittomia valtauksia on tehty ja yritetty tehdä muun muassa 

keinottelemalla konkurssimenettelyssä, yhtiödokumentteja väärentämällä, tuomion ja 

pakkotäytäntöönpanon sekä tekaistujen maanomistusdokumenttien avulla. Firestone on 

esitellyt tarkemmin yritysvaltauskeinoja artikkelissaan Criminal Corporate Raiding in 

Russia, jota voin suositella aiheesta kiinnostuneille. 107 

Korruptoituneiden viranomaisten hyväksikäytön lisäksi virallisia asiakirjoja väärennellään, 

jotta rehellinenkin tuomioistuin voisi antaa valtaajalle myönteisen päätöksen. Yhtiön 

sisäisten asiakirjojen hankkiminen on mahdollista esimerkiksi veropoliisin rynnäkön 

avulla, kuten tapauksessa Hermitage Investment Capital väitetään käyneen108. 

 

                                                      
104 näin myös Hirvensalmi 1999, s. 31. 
105 Kosonen 2011, ss. 23–25. 
106 Firestone, s. 1207. 
107 ks. Firestone 2008. 
108 ks. infra alaviite 140. 
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Yksikään haastatelluista yhtiöistä ei tiettävästi ole ollut yritysvaltausyrityksen kohteena.  

 

Kaikkonen kuitenkin kertoi, että kesäkuun 13 päivänä 2003 tuli tietoon, että Metsäliittoa 

epäiltiin puun salakuljetuksesta. Väite oli tekaistu ja väitteen tueksi esitetty syytekirjelmä 

oli tekaistu. Juttu päätyi Helsingin Sanomiinkin – Venäjä muka epäili Metsäliittoa puun 

salakuljetuksesta. Jutussa oli kuvia tekaistuista asiakirjoista. Metsäliitto selvitti asian yhden 

työpäivän aikana ja selvisi, ettei asia ollut lähtöisin Venäjän viranomaiselta. Tapauksen 

motiivit ovat kuitenkin jääneet tuntemattomiksi. 109 Koska asia hoitui saman päivän aikana, 

lienee Metsäliitollakin ollut oma kontaktiverkkonsa kunnossa. 

 

Sen sijaan huhut Venäjän rautateillä tapahtuvasta tavarahävikistä ovat Minkkisen mukaan 

perättömiä. Tarinoita liikkuu, mutta se ei ole todellisuutta. VR:lläkin on todella vähän 

korvausvaatimuksia Venäjällä, toisin sanoen hävikki on samaa tasoa kuin 

ulkomaankaupassa yleensä.110 

 

PWC:n tekemän kyselytutkimuksen mukaan taloudellinen rikollisuus on vähentynyt 

Venäjällä, vaikka se on yhä paljon yleisempää Venäjällä kuin länsimaissa tai muissa 

kehittyvissä talouksissa. Vuonna 2011 taloudellisista rikoksista ilmoitti 37 % tutkimukseen 

vastanneista yrityksistä (vastaavan tutkimuksen tulokset vuonna 2009: 71 % ja vuonna 

2007: 59 %). Muutos voi johtua talousrikoksien vähenemisestä, mutta myös niiden 

havaitsemisen vähenemisestä tai haluttomuudesta kertoa niistä. Merkittävimpiin 

taloudellisiin rikoslajeihin kuuluvat kavallus (72 % taloudellisen rikoksen uhriksi 

ilmoittautuneista), lahjonta ja korruptio (40 %) sekä kirjanpitopetos (23 %). Vastaajat 

saattoivat ilmoittaa kaikista kohtaamistaan rikoslajeista. 73 % vastaajista koki olevansa 

erittäin haavoittuvainen taloudelliselle rikollisuudelle.111 

Venäjällä metsäyhtiötä voivat kohdata muut hyvin ainutlaatuiset tilanteet. Metsä Group:lla 

on esimerkiksi ollut hävikkiä puun kuljetuksissa. Siis jossain puun kasvupaikan ja tehtaan 

pihan välillä puu voi hävitä teille tietämättömille. Tämän kaltaista ilmiötä metsäjätti ei ole 

kohdannut muualla maailmassa. Myös sanitäärihakkuut ovat aiheuttaneet pientä pään 

vaivaa.  Sanitäärihakkuu tarkoittaa metsänhoidollista toimenpidettä, jossa viranomainen 

siistii hallintonsa alla olevaa (mutta ulkopuoliselle toimijalla vuokrattua) metsäaluetta. 

                                                      
109 Kaikkonen 2014. 
110 Minkkinen 2014. 
111 ks. PWC 2011. 
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Tukkivaltaisiin leimikoihin ei pitäisi kohdistua sanitäärihakkuita. Venäjällä 

sanitäärihakkuut ovat joskus saattaneet olla vähän laaja-alaisempia kuin mitä lainsäädäntö 

ja/tai sopimukset metsäyhtiöiden kanssa sallivat. 112 

 

Erityisesti maaomaisuuden hankinnassa on syytä tarkkaan due diligence:en. 

Taustakartoituksen ei pidä nojata pelkästään yhtiö- tai viranomaisdokumentteihin, vaan 

laajempaa henkilöstöverkoston tutkimista suositellaan. Pelkkä asianmukainen lainhuuto ei 

suinkaan tarkoita sitä, että kyseessä olisi turvallinen ostokohde.113 

 

Fazerilla on ollut useita yritysostotilanteita, joista on jouduttu viime hetkellä perääntymään 

due diligence:n osoitettua kohdeyrityksen noudattavan liiketapoja joiden siirtäminen 

länsimaiseen yritykseen olisi ollut mahdotonta.114 

Erään haastatellun suomalaisyhtiön venäläisen tytäryhtiön paikallinen toimitusjohtaja oli 

ylittänyt valtuutensa ja antanut pois yhtiön omaisuutta, jota ei kyetty enää saamaan 

takaisin. Menetys oli satoja tuhansia euroja.  

 

 

1.5 Korruptio 

 

Korruptoitunut hallinto ohjaa julkista vallankäyttöä edistämään vain valittujen henkilöiden 

taloudellisia intressejä kaikkien muiden kustannuksella. Korruptio on Venäjällä todellinen 

uhka edelleen, vaikka suomalaisyhtiöiden korruptiokokemuksia ei olekaan päätynyt 

julkisuuteen. 115 Transparency Internationalin vuonna 2012 julkaisemalla 

korruptiolistauksella Venäjä oli sijalla 133 yhteensä 180 maan joukossa. Samoilla sijoilla 

olivat esimerkiksi Uganda, Iran ja Kazakstan. 116  Taloudellisen kehityksen ministeriö 

arvioi virallisessa tutkimuksessaan, että vuoden 2010 aikana pelkästään kotitaloudet 

antoivat viranomaisille pienlahjuksia vähintään 164 miljardin ruplan eli noin 5 miljardin 

Yhdysvaltain dollarin arvosta117. Kosonen kirjoitti, että ”Venäjän ”korruptiomarkkinoiden” 

kooksi on arvioitu noin puolet maan bruttokansantuotteesta. Suurin osa korruptiosta (90 %) 

                                                      
112 Kaikkonen 2014. 
113 Heino 2014. 
114 Koivusaari 2014. 
115 ks. esim. Kosonen 2011, s. 43. 
116 Transparency 2012. 
117 ks. MERF 2011. 
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on yritysten harjoittamaa. Se sisältää sekä yritysten viranomaisille suorittamat laittomat 

maksut esimerkiksi lupaprosessien nopeuttamiseksi että voitelurahat kauppojen saamiseksi. 

Laittomien maksujen osuus yrityksen liikevaihdosta on eri selvitysten mukaan noin 5 

%.”118 Korruption taloudellisesta merkityksestä on hyvin erilaisia arvioita. Venäjän 

federaation virallisten tietojen mukaan korruptio on maksanut Venäjälle 271 miljoonaa 

Yhdysvaltain dollaria vuosien 2012 ja 2013 aikana119.  

Monista kehitysaskeleista huolimatta maan korruptoituneisuus ei ole minkään mittarin 

mukaan juurikaan vähentynyt 2000-luvulla. Venäjällä korruptiotaso vaihtelee 

huomattavasti eri alueiden välillä120, mikä on täysin ymmärrettävää ottaen huomioon 

federatiivisen valtiorakenteen. Korruptiokitkennän tehottomuutta ilmentää osin alhaiset 

tuomitsemisluvut suhteessa korruption yleisyyteen. Vuonna 2011 vain noin 3000 henkilöä 

tuomittiin lahjuksen antamisesta ja noin 2000 lahjuksen ottamisesta.121  

Korruptiota vastaan ei voi suojautua, mikäli investoija itse osallistuu korruptioon. 

Investoijan on oltava bona fide voidakseen ajaa etujaan oikeuskäsittelyssä. Lahjomisen ja 

korruption voidaan katsoa olevan jus cogens-normien vastaista.122  

Valitettavasti korruption piilottelu voi olla joskus osapuolten yhteisen edun mukaista, 

vaikka vain toinen osapuoli olisi siihen syyllinen. Korruptoitunut osapuoli ei tietenkään 

halua jäädä kiinni ja haluaa pitää asian salassa keinolla millä hyvänsä. Vilpittömän 

osapuolen kannalta taas korruption esiin tuominen voisi tehdä välimiesmenettelystä 

rikosprosessiluonteisen, mikä voisi asettaa kyseenalaiseksi välimiesoikeuden toimivallan ja 

mahdollisesti hankaloittaa tuomion täytäntöönpanoa. 

                                                      
118 Kosonen 2011, s. 18. 
119 Tämän tiedon lisäksi federaation tutkimuskomitean puheenjohtaja Alexander Bastrykin kertoi joulukuussa 
2013, että saman ajanjakson aikana yli 1600 päättäjää ja valtion viranomaista, 16 tuomaria ja 216 lakimiestä 
on syytetty korruptiosta. ks. The Moscow Times 2013.  
120 Transparency International teetti vuonna 2002 tutkimuksen, jossa arvioitiin 40 Venäjän eri alueen 
korruptiotasoa. Tutkimustulokset osoittivat, että korruptiotaso vaihtelee huomattavasti alueiden välillä, jota 
selittävät osaksi institutionaaliset ja sosiaaliset erot alueiden rakenteissa. CEMAT:n teettämän yli 2000 
ulkomaalaisomisteisen yrityksen tietoihin perustuvan empiirisen tutkimuksen lopputulokset osoittivat, että 
varsinkin demokraattisista ja korruptiovapaista maista kotoisin olevat ulkomaiset investoijat asettuvat 
Venäjällä yleensä vähiten korruptoituneille alueille. ks. Ledyaeva – Karhunen – Kosonen. 
121 Oikeuskäytäntö osoittaa myös, että lahjuksen antamisesta jaetaan paljon ankarampia rangaistuksia kuin 
lahjuksen vastaanottamisesta. ks. Rossiiskaja Gazeta 2012. 
122 Tapauksessa World duty free company v Republic of Kenya välitystuomioistuin katsoi ettei se voinut 
tutkia asiaa, joka perustui sopimukseen, jota edeltävissä sopimusneuvotteluissa oli esiintynyt lahjontaa. 
Samoin tapauksessa Inceysa v El Salvador välimiestuomioistuin kieltäytyi tutkimasta asiaa, jonka perusteena 
oli (El Salvadorin lakien mukaan) laiton sopimus. Välitystuomioistuin vetosi mm. siihen periaatteeseen, ettei 
kenenkään tulisi hyötyä väärinkäytöksistään ja investoijan tulee toiminnassaan noudattaa kohdemaan lakeja. 
ks. myös Dolzer – Schreuer 2012 s. 95–97. 
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Kuten todettu, maariskien voimakkuus vaihtelee hyvin voimakkaasti Venäjän eri alueiden 

ja eri toimialojen välillä, joten koko Venäjää koskevaa yleisarviota ei ole mahdollista 

tehdä.123 Liuhto näkee poliittisten riskien läsnäolon erityisesti telepalvelualalla, öljy- ja 

maakaasualalla, kaivannaisteollisuudessa, sähköntuotannossa, pankki- ja vakuutusalalla 

sekä metsäteollisuudessa. Hänen mielestään on paradoksaalista, että ulkomaiset 

investoinnit Venäjälle ovat vain kasvaneet poliittisten riskien lisääntyessä 2000-luvulla.124 

Myös suomalaisyritysten sijoitukset Venäjälle ovat kasvaneet trendin mukaisesti. Tämä voi 

olla merkki siitä, että poliittisia riskejä osataan hallita entistä paremmin.  

Metsäteollisuuden maariskien läsnäolo paistaa läpi Metsä Group:n kokemuksista. Entinen 

Metsä Groupin lakiasiainjohtaja muistelee ihmetellen oikeudenkäyntien ”track record”:ia: 

oikeudenkäyntejä ei yleensä hävitty missään muualla paitsi Venäjällä.125 

 

 

2. Suomalaiset suorat sijoitukset Venäjälle 2000-luvulla 

 

Venäjä on 2000-luvulla noussut Suomen seitsemänneksi tärkeimmäksi suorien ulkomaisten 

investointien kohteeksi. Vuonna 2007 Venäjän tilastoviranomaisen yritystietokannassa oli 

554 Venäjällä toimivaa yritystä, joissa oli suomalaisia henkilöitä tai yrityksiä omistajina. 

Suurimmassa osassa (63 %) yritys oli kokonaan suomalaisomistuksessa. Vuonna 2009 

suomalaisyritykset jakautuivat toimialoille melko tasaisesti: Kauppa 30 %, valmistava 

teollisuus 25 %, palvelut 21 %, kuljetus ja logistiikka 8 %, rakentaminen 7 %, maa- ja 

metsätalous 6 %, muut 3 %.126 Tänä päivänä Venäjällä arvioidaan toimivan yli 600 

suomalaista yritystä.127 

Kukaan ei tiedä suomalaisyhtiöiden investointien määrää Venäjälle. Suomalaisten suorien 

investointien kanta Venäjällä vuoden 2012 alussa Suomen pankin maksutasetilaston 

mukaan oli noin kolme miljardia euroa, joka vastasi noin kolmen prosentin osuutta kaikista 

suomalaisista suorista investoinneista ulkomailla (103 miljardia euroa).128 

                                                      
123 ks. Ledyaeva – Karhunen – Kosonen, s. 2. 
124 Liuhto, K. – Heikkilä, M. – Laaksonen, E, 2009 s. 25–35. 
125 Kaikkonen 2014. 
126 ks. Eklund – Karhunen 2009. 
127 ks. SVKK lehdistötiedote 2013. 
128 ks. Suomen Pankki 2013. 
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Suomalaisyritysten kokonaisinvestoinnit Venäjällä ovat kuitenkin tilastoitua suuremmat, 

koska suomalaissijoituksia tehdään Venäjälle myös kolmansista maista käsin129. SVKK ja 

EK arvioivat, että suomalaisyritysten kumulatiiviset investoinnit Venäjällä ovat noin 10 

miljardia euroa130. East Office of Finnish Industries Oy:n toimitusjohtaja Raimo Valo 

arvioi kokonaisinvestointien olevan jopa 12 miljardia euroa 6.2.2014 Helsingin yliopiston 

tiedekulmassa järjestetyssä paneelikeskustelussa. Investoinneista kuitenkin suurin osa on 

Fortum Oyj:n investointihanketta. Fortumin vuonna 2014 päättyvä investointiohjelma 

maksaa sille kaikkineen noin 4,5 miljardia euroa, mikä Helsingin Sanomien tietojen 

mukaan vastaa kolmannesta kaikista suomalaisista investoinneista Venäjälle sitten 

Neuvostoliiton kaatumisen 1991.131 

Kuvio 1. Suomalaisten suorien investointien kanta ja virta Venäjälle 1995–2012 (miljoonaa euroa). 

Lähde: CEMAT 5.6.2013 s. 42 

 

Suomalaisia investointiprojekteja Venäjällä vuosien 2007–2011 aikana oli käynnissä 

yhteensä 43, joilla Suomi sijoittui viidenneksi investointiprojektien kärkimaiden listalla. 

Suomea ennen olivat vain sijoittajajätit USA, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska.132 

Suomalaisyritykset ovat perinteisesti Venäjällä investoineet Pietariin ja Moskovaan, mutta 

nykyään investointeja tehdään yhä useammin myös Pietarin ja Moskovan ulkopuolelle133. 

                                                      
129 CEMAT 2013 s. 41 alaviite 26. 
130 Ibid. 
131 HS 24.9.2013. 
132 E&Y 2012, s. 29. 
133 SVKK 2010, s. 66 ja Heikkilä 2010, s. 22. 
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Vuoteen 2010 mennessä Suomi oli kolmanneksi suurin ulkomainen investoija Pietarin ja 

Luoteis-Venäjän alueella heti Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian jälkeen134.  

Venäjän kaupan osuus Suomen vaihtotaseesta on historian aikana vaihdellut nollan ja 

sadan prosentin välillä. Vuonna 2013 Venäjän osuus Suomen viennistä noussee yli 

kymmeneen prosenttiin, mikä on melko lähellä sitä tasoa, mitä se oli Neuvostoliiton 

loppuaikoina135. Viennin kasvun uskotaan jatkuvan. Yleisesti ajatellaan, että Suomella on 

erityiset suhteet Venäjään, ja että suomalaiset ymmärtävät ja tuntevat Venäjää ja venäläisiä 

paremmin kuin muiden Euroopan maiden kansalaiset136. Kun yhdistetään viennin (eli 

Venäjän talouden) kasvu ja suomalaisten erityinen venäjätuntemus, voisi ajatella, että juuri 

ei-kaupalliset syyt, kuten heikko oikeudellinen suoja, rajoittavat venäjä-investointeja. 

Onko oikeudellinen suoja parantumassa? Tähän haetaan vastausta seuraavassa.  

 

 

3. Venäjän investointi-ilmaston oikeuspoliittinen kehitys 

 

Kehittyneillä valtioilla ja nousevilla talouksilla on usein hyvin erilaiset intressit. Koska 

ulkomaisten sijoituksien ei-kaupalliset riskit ovat vahvasti sidoksissa vieraan valtion 

harjoittamaan politiikkaan, on perusteltua tehdä lyhyt katselmus Venäjän 

investointipolitiikan historialliseen kehitykseen ja sen nykytilaan.137  

Neuvostoliitto solmi ensimmäisen investointisuojasopimuksensa Suomen kanssa vuonna 

1989138. Neuvostoliiton hajoamisen (1991) jälkeen Venäjä yritti houkutella ulkomaista 

                                                      
134 SVKK 2010, s. 66. 
135 ks. YLE 2013. 
136Kykyä tulla toimeen venäläisten kanssa on perusteltu maantieteellisen läheisyyden ja pitkän yhteisen 
historian lisäksi geneettisellä samankaltaisuudella. Tutkijat Venäjällä ovat yleisesti sitä mieltä, että 
venäläinen kansa on syntynyt slaavilaisten ja suomensukuisten kansojen sulautumisesta toisiinsa, mitä 
myöskään geneettiset tutkimukset eivät ole kiistäneet. ks. Mustajoki 2012 ss. 5–10 ja Ketola & Vihavainen 
2008 ss. 10–11.  
137 ks. syvempi analyysi Yakovlev 2013. 
138 Sopimus astui voimaan 21.8.1991 annetulla asetuksella ja sitä on muutettu kerran vuonna 1996, jolloin 
sopimukseen tehtiin kiireellisinä pidetyt vähimmäismuutokset. Venäjän Federaatio on ottanut Neuvostoliiton 
solmiman sopimuksen vastattavakseen, minkä sopimusvaltiot vahvistivat heinäkuussa 1992 allekirjoitetussa 
pöytäkirjassa. Suomen tahtotila jo tuolloin oli ryhtyä sopimuksen kokonaisuudistukseen vastaamaan Venäjän 
muuttunutta yhteiskuntajärjestystä ja Suomen ulkomaalaisomistuksen vapauttamista. Uutta 
investointisuojasopimusta alettiin neuvotella vuonna 2000, ja sopimus ehdittiin jo parafoida, kunnes Venäjä 
vuoden 2002 toukokuussa ilmoitti, että sopimusteksti oli keskeneräinen ja vaati lisäselvityksiä. Venäjän 
presidentti V. Putin tuolloin kytki investointisuojasopimuksen neuvotteluihin Venäjän WTO-jäsenyydestä. 
Sopimusneuvottelut olivat erityishuomion kohteena, sillä Venäjä ei ole allekirjoittanut modernia 
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pääomaa alueelleen talouden uudelleenjärjestelyn tueksi. Jeltsinin hallinto kiireesti laati 

investointisuojan mallisopimuksen vuonna 1992, joka sisälsi merkittäviä parannuksia 

Neuvostoliiton malliin nähden, millainen Suomenkin voimassa oleva sopimus on. Venäjä 

haki WTO-jäsenyyttä ensi kerran vuonna 1993, ja vuonna 1995 Venäjä allekirjoitti 

Energiaperuskirjan, joka sisälsi investointisuojasopimuksia vastaavia määräyksiä 

energiasektorilla. Ulkomaisten sijoittajien ongelmia käsittelemään perustettiin vuonna 

1994 erityinen neuvosto (Foreign Investment Advisory Council, jäljempänä FIAC)139, 

jonka kokouksissa ulkomaiset suuryritykset nostavat esiin havaitsemiaan hallinnollisia 

hankaluuksia. FIAC:ssa puhetta johtaa Venäjän pääministeri. 

Laki ulkomaisista investoinneista astui ensi kerran voimaan vuonna 1991. Laki oli tuolloin 

aikansa kansainvälisen käytännön mukainen. Laki kumottiin ja uusi astui voimaan vuonna 

1999. Eräiden venäläisten oikeustieteilijöiden mukaan uusi laki huononsi ulkomaisten 

investointien suojaa monessa suhteessa. Lisäksi se sisältää runsaasti epäselvyyksiä. 

Putinin nousu Venäjän presidentiksi ja johtoon merkitsi radikaalia muutosta maan 

investointipolitiikkaan. Länsimaiden kanssa uusia investointisopimuksia ei ole 2000-

luvulla solmittu, ja Venäjä on jättänyt tärkeitä sopimuksia ratifioimatta, kuten mainitun 

Energiaperuskirjan. Lisäksi Venäjä laati uuden investointisuojan mallisopimuksen vuonna 

2002, joka oli ulkomaisten investoijien näkökulmasta askel huonompaan suuntaan.140  

Jukos öljy-yhtiön kansallistaminen, johon kansainvälistä huomiota herättänyt Mihail 

Khodorkovskin vangitseminenkin liittyy, ei ole lisännyt luottamusta ulkomaisten 

sijoittajien silmissä. Julkisesti on tiedossa ainakin neljä kansainvälistä välimiesmenettelyä, 

joissa Jukosin entiset osakkeenomistajat vaativat vahingonkorvauksia Venäjältä. Myös 

kuuluisan asianajajan Sergei Magnitskyn kuolemantapaus liittyy ulkomaisiin 

                                                      
investointisuojasopimusta kenenkään EU-maan kanssa 2000-luvulla. Suomen ja Venäjän 
valtionvarainministerit keskustelivat investointisuojasopimuksen uudistamisesta vuonna 2005, mutta sen 
jälkeen puheet uudesta investointisuojasopimuksesta ovat hiljentyneet. Nykyisen investointisuojasopimuksen 
määräaikaisuus on päättynyt ja kumpi tahansa sopijapuolista voisi irtisanoa sen yhden vuoden 
irtisanomisajalla. Määräaikaisuus päättyi vuonna 2004. Irtisanomisesta huolimatta sopimuksen määräyksiä 
sovellettaisiin sopimuksen voimassa ollessa tehtyihin investointeihin vielä 15 vuoden ajanjakson sopimuksen 
voimassaolon jälkeen. ks. Vilén 2002. 
139 FIAC:n päätehtävä on avustaa hallitusta suotuisan investointi-ilmapiirin muodostamisessa globaaliin 
asiantuntemukseen ja Venäjällä toimivien kansainvälisten yhtiöiden kokemuksiin tukeutuen. FIAC:ssa on 
edustettuna yhteensä yli 40 kansainvälistä suuryhtiötä, pankkia ja organisaatiota. Fortum on ainoa 
suomalainen FIAC:n jäsen. FIAC:n jäsenet ja muuta tietoa sen toiminnasta on saatavilla osoitteesta 
http://www.fiac.ru/about.php. 
140 ks. Rubins – Nazarov 2008, s. 102–106 ja Glusker 2010, s. 614–616. 
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investointeihin141. Eräs tutkielmaa varten haastatelluista osasi kuvata suomalaisyhtiölle 

syntyvää mielikuvaa Venäjän investointi-ilmapiiristä osuvasti: ”Shell potkittiin Sahalinilta 

joskus aikoinaan pois ja kun sellaiset asiat ovat vuosikausia talouslehtien otsikoissa, niin 

ne asiat piirtyvät takaraivoon. Ei ne pienet onnistumiset. Eli jos Stockmann tai Nokian 

Renkaat ovat siellä onnistuneet niin ne jäävät tutkan alle. Pieniä onnistumisia on varmasti 

päivittäin.” 

On nähtävissä, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen harjoitettu politiikka oli ulkomaisten 

investointien oikeussuojan kannalta myönteisempää kuin 2000-luvulla. Venäjän presidentti 

Putinin hallinnolla on protektionistisempi ote kuin presidentti Jeltsinin aikana. 

Ulkomaalaiset sijoittajat pysyivät poissa Venäjältä sen kaoottisuuden vuoksi 90-luvulla ja 

2000-luvulla poissa pysymisen syyt liittyvät valtion vahventumiseen ja kasvavaan 

protektionismiin.  

Kansainvälisten tilastojen valossa Venäjä on valtavasta markkinastaan huolimatta 

kohtuullinen tai melko vaatimaton ulkomaisten investointien houkuttelija. Ulkomaisten 

suorien investointien kanta Venäjällä oli vuoden 2012 alussa 457 miljardia dollaria. Tämä 

on noin kaksi kolmasosaa Kiinaan verrattuna (712 miljardia dollaria), mutta vain 

viisinkertainen Suomeen nähden (83 miljardia dollaria). 142 Venäjän suorien ulkomaisten 

investointien kannasta suomalaisten investointien osuus on noin 1,1 %143.  

Tilastot eivät kerro totuutta, sillä huomattava osa Venäjän suorista ulkomaisista 

investoinneista on venäläistä pääomaa, joka on uudelleen kierrätetty maahan (round-trip) 

verosatamien kautta. Syitä pääoman kierrättämiselle ulkomaiden kautta on useita. 

Perinteisten veronkierron ja omistuksen piilottelun lisäksi venäläiset piilottelevat 

henkilöllisyyttään viranomaisilta välttääkseen omistukseen liittyviä riskejä ja saadakseen 

muita, vain ulkomaisille sijoituksille myönnettyjä etuja, kuten verohelpotuksia ja parempaa 

                                                      
141 Magnitsky työskenteli Hermitage Investment Capitalille (HIC), ulkomaisomisteiselle venäläiselle 
sijoitusrahastolle, joka pyrki nostamaan omistamiensa osakkeiden arvoa mm. parantamalla hallintokulttuuria 
ja ratkomalla korruptoituneita solmukohtia sijoitusyhtiöissä. HIC oli Venäjän suurin ulkomainen 
portfoliosijoittaja kunnes se ajautui konfliktiin Venäjän viranomaisten kanssa. Sijoitusrahaston kohteena 
olivat muun muassa valtio-omisteiset suuret kaasuyhtiöt Surgutneftegaz ja Gazprom. Sijoitusrahastosta 
uskotaan tulleen ns. yritysratsian uhri, eli yhtiö ja sen omaisuus yritettiin vallata korruptoituneita tuomareita 
ja täytäntöönpanoviranomaisia hyödyntäen. ks. Foreign Policy ja the Economist 2006. 
142 CEMAT 2013, s. 32–33. 
143 ks. Venäjän keskuspankki 2013. 
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oikeussuojaa.144 Verosatamista lähtöisin olevien investointien osuus vuoden 2012 

kokonaiskertymästä oli jopa 71 prosenttia145. 

On mielenkiintoista, ettei ainakaan kolmessa kansainvälisessä välimiesmenettelyssä 

annettu merkitystä sille, että venäläiset osakkeenomistajat olivat kierrättäneet omistuksensa 

ulkomaisten oikeushenkilöiden (shell company) kautta öljy-yhtiö Jukoksen 

valtiollistamisjutussa. Jukoksen entiset osakkeenomistajat ovat nostaneet tiettävästi ainakin 

neljä kansainvälistä välimiesmenettelyä Venäjän valtiota vastaan. Asianajotoimisto 

Sherman & Sterling on julkaissut välimiesoikeuksien toimivaltaa koskevat välipäätökset 

asiassa.146 

Itella teki merkittävimmän Venäjä-investointinsa vuonna 2008 kun se osti Venäläisen 

National Logistics Company:n (jäljempänä NLC)147 noin 200 miljoonalla eurolla. Kaupan 

myötä Itellasta tuli Venäjän markkinoiden johtava varastopalvelujen (ns. contract logistics) 

tarjoaja. NLC ostettiin kahdelta pääomasijoitusyhtiöltä, venäläiseltä RosEvroGroup:lta ja 

yhdysvaltalaiselta Citi Venture Capital International:lta. Itellalla on ollut vaikeuksia saattaa 

Neitsytsaarilla sijaitseva omistus takaisin Suomeen. Neitsytsaarilta ostetun yhtiön 

kotipaikka on nyt saatu siirrettyä Kyprokselle ja tarkoitus on jatkossa sulauttaa Kyproksen 

yhtiöt Suomeen. Itellan yrityskauppa on hyvä esimerkki siitä, minkälaisia haasteita 

venäläisyhtiöiden harrastama pääoman kierrättäminen voi aiheuttaa kohteen 

myyntitilanteessa, jos ostaja ei halua säilyttää omaisuuttaan verosatamassa.148 

Venäjän vaatimaton kansainvälinen asema ulkomaisten suorien sijoitusten houkuttelijana 

johtuu huonosta investointi-ilmapiiristä, joka selittyy ensisijassa poliittisen epätasapainon, 

ulkomaisten sijoittajien oikeudellisten takeiden, markkinainfrastruktuurin kehityksen ja 

läpinäkyvien veroetujen puutteena. Luonnollisesti myös byrokratialla ja korruptiolla on 

ollut erittäin kielteinen vaikutus maan investointi-imagolle.149 Toisaalta voisi ajatella, ettei 

                                                      
144 ks. Ledyaeva – Karhunen – Whalley (2013). 
145 CEMAT 2013, s. 32–33. 
146 ks. esim. Kryvoi 2010 ja The ICSID Blog 2010. 
147 NLC-konserni oli vuonna 1995 perustettu logistiikkayritys, joka tarjosi varasto-, kuljetus- ja 
tullauspalvelua Venäjällä. Konsernin liikevaihtoennuste ostovuonna 2008 oli 180 miljoonaa euroa, ja se 
työllisti noin 6000 henkilöä. NLC-konsernin emoyhtiö oli Brittein Neitsytsaarille rekisteröity NLC 
International Corporation.  
148 Leskinen 2014. Itella on yrityskaupan jälkeen kärsinyt myös Yhdysvaltain dollariin sidotuista Itellan (eli 
entisen NLC:n) konserninsisäisistä lainoista ja kiinteistövuokrista, joiden seurauksena Itella on joutunut 
RUB-USD kurssiheilahduksien johdosta kirjaamaan kurssitappioita Venäjällä.  
149 Farkhutdinov 2005, s. 15 ja KTM 2005, s. 55. 



43 
 

Venäjällä haluta toimia klassisen talousteorian mukaisesti, vaan ulkomaiset investoinnit 

nähdään enemmänkin riippuvuusteorian näkökulmasta.150   

Nyt investointi-ilmapiirin kehittäminen on kuitenkin yksi Venäjän hallituksen 

päätavoitteista.151 Venäjän talous on tunnetusti erittäin riippuvainen sen 

energialuonnonvaroista. Venäjä on jäämässä jälkeen muiden BRICS-maiden talouden 

kehityksestä – talouskasvu on hidastunut, ja vuoden 2013 talouskasvun ennuste on vain 

puolitoista prosenttia. Öljyn hinnalla ei enää luoda uutta kasvua. Ilman uusia investointeja 

talous ei kasva. Venäläisten oma kyky investoida on öljytulojen myötä kasvanut, mutta 

ulkomaisia investointeja tarvitaan yhä kipeästi talouden modernisoimiseksi ja 

kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Sutela totesikin, että ”jos Venäjä aikoo kasvaa ja olla 

kilpailukykyinen tulevaisuudessa sen on nopeasti korvattava nykyinen tuotantokapasiteetti. 

Työvoimavirta ei enää ole relevantti; tarvitaan investointeihin perustuvaa kasvua. Juuri 

tämä onkin nyt virallisesti vallitseva venäläinen näkemys, jonka Putin hallintoineen on 

omaksunut.”152 

Venäjän WTO-jäsenyys on yksi edistysaskel hallituksen tavoitteeseen pääsemiseksi. 

Jäsenyydellä arvioidaan yleisesti olevan positiivinen vaikutus Venäjän 

liiketoimintaympäristöön, vaikka sen välittömät vaikutukset ovat toistaiseksi jääneet 

vaatimattomiksi153. Pitkällä aikavälillä jäsenyyden pitäisi vähentää kaupan ja sijoitusten 

esteitä ja siten edistää Venäjän talouskasvua, erityisesti suorien investointien kasvun 

vaikutuksesta. Investointien oikeudelliseen suojaan WTO-jäsenyys ei toistaiseksi tuo 

merkittävää parannusta.154 On kuitenkin esitettävä aiheellinen retorinen kysymys: 

muuttaako WTO Venäjää vai Venäjä WTO:ta? Eräs SVKK:n neuvo jäsenyrityksilleen on 

seuraava: ”Älä yritä muuttaa Venäjää. Älä opeta venäläisiä liian paljon siinä, miten 

hommia hoidetaan heidän kotimaassaan. Ohjaa, mutta älä opeta. Ei jokainen hanke aina 

sinultakaan onnistu.”155 

Esimerkiksi tavaraliikenteessä Venäjällä on vuosia ollut kaksitasoiset omat rautatietariffit, 

joihin WTO-jäsenyys on tuonut muutoksia. Muun muassa terästuotteiden kuljetus Uralilta 

                                                      
150 ks. supra alaviite 45. Näkemyserot tulevat esiin mielestäni myös siinä tosiasiassa, että USA:n valtionvelka 
on suunnilleen 17 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, kun Venäjän valtionvelka on 0 Yhdysvaltain dollaria tai 0 
ruplaa. 
151 ks. ITAR-TASS 2013. 
152 Sutela 2012, s. 68. 
153 ks. Cemat 2013, s. 44–45 ja Suomen Suurlähetystö 2013. 
154 ks. Simola 2011. 
155 SVKK 2009, s. 94 
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Pietarin satamaan ja Suomen ja Venäjän väliselle maarajalle on yhtä pitkä, mutta 

rautatierahti maarajalle oli silti jopa 1,5 kertaa kalliimpi. Rautatietariffit on 

yhdenmukaistettu WTO:hon liittymisen myötä. WTO-jäsenyys ei ikävä kyllä poista 

mahdollisuutta organisoida muita edullisempia ehtoja Venäjän omien satamien 

toiminnalle. Nyt Venäjä voisi luoda satamiinsa esimerkiksi vapaakauppa-alueita ja sitä 

kautta ohjailla venäläisiä ja ulkomaalaisia toimijoita käyttämään mahdollisimman paljon 

venäläistä palvelua. WTO-jäsenyys ei missään nimessä ole oikotie onneen.156 Muistutan, 

että Venäjä Putinin johdolla loi oman, tai IVY-maiden, vapaakauppa-alueen heti WTO:hon 

liittymisensä jälkeen157. 

Lähihistorian vaikein Venäjä-kehitys metsäteollisuudelle on ollut paljon huomiota 

osakseen saaneet, kiistellyt puutullit. Tulleihin tuli ensimmäinen korotus vuonna 2005 ja 

toinen vuonna 2006. Suomelle se tarkoitti sitä, että vuotuinen raakapuun tuonti Venäjältä 

tippui noin 17 miljoonasta kuutiosta vain muutamaan miljoonaan. Erotus vastaa noin 

kahden sellutehtaan ja yhden sahan vuosittaista raakapuun tarvetta. Puutullit ovat siis 

vaikuttaneet paitsi Metsä Group:iin, niin koko metsäteollisuuteen ja sitä kautta koko 

Suomen teollisuuteen erittäin negatiivisesti.158 

Vuonna 2011 perustettiin Venäjän suorien sijoituksien investointirahasto (Russian Direct 

Investment Fund, RDIF), jonka tavoitteena on muun muassa toimia yhteisrahoittajana 

ulkomaisissa investointiprojekteissa. RDIF:n on määrä toimia katalyyttinä miljardien 

dollareiden investoinneille. 159  

Erittäin paljon huomiota on kerännyt hallituksen tavoite nostaa Venäjän sijoitus 

maailmanpankin Doing Business barometrilla160 kahdenkymmenen parhaan maan 

joukkoon vuoteen 2018 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, koska tavoitteen 

saavuttaminen merkitsisi yli sadan maan ohittamista listalla – Venäjän sijoitus vuonna 

2011 oli 120. Maa on kuitenkin noussut jo 28 pykälää sijalle 92. vuoteen 2014 tultaessa. 

                                                      
156 Minkkinen 2014. 
157 Vuonna 2011 solmitun vapaakauppasopimuksen allekirjoittajamaita ovat ainakin 8 yhteensä 11:sta 
”IVY”-maasta: Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tadjikistan, Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä. 
Allekirjoittajamaat sopivat myös valuuttaregulaation ja valuuttakontrollin perusperiaatteista. Ks. kuvio tämän 
osion lopussa ja RiaNovosti 2011. 
158 Kaikkonen 2014. 
159 Investointirahastosta löytyy tietoa osoitteesta http://rdif.ru/Eng_Index/. 
160 Doing Business -projekti on Maailmanpankin vuonna 2002 perustama barometri, joka pyrkii arvioimaan 
objektiivisesti kansallista yritystoiminnan sääntelyä ja toimeenpanon tehokkuutta pk-yrityksen näkökulmasta. 
Barometrin piirissä on vuoden 2014 raportissa 189 maata. Arviointi tapahtuu 11 indikaattorilla, joita ovat 
muun muassa luotonsaanti, investoijien suojelu, sopimusten täytäntöönpano ja maksukyvyttömyyden 
selvittäminen. Barometrista löytyy lisää tietoa osoitteesta http://www.doingbusiness.org/. 
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Kosonen kirjoitti, että ”Venäjä ratifioi vuonna 2006 sekä YK:n korruptionvastaisen 

konvention että Euroopan neuvoston rikoslainsäädännön korruptionvastaisen konvention. 

Venäjästä tuli Euroopan neuvoston korruptiovastaisten maiden ryhmän (Group of States 

against corruption, GRECO) jäsen helmikuussa 2007”.161 

Venäjästä tuli lisäksi OECD:n lahjonnan vastaisen sopimuksen jäsen vuonna 2012162, mikä 

velvoitti sen muuttamaan lainsäädäntöään vastaamaan sopimuksen määräyksiä.  Korruptio 

on sanktioitu Venäjän rikoskoodeksissa ja koodeksissa hallinnollisista rikkomuksista, 

jonka mukaan korruptiosta voidaan nyt tuomita myös oikeushenkilö163. Lisäksi vuonna 

2010 astui voimaan tärkeitä muutoksia rikos- ja rikosprosessikoodeksissa, jotka rajoittavat 

oikeudenkäyntiä edeltäviä pidätyksiä ja muiden rikossanktioiden soveltamista yrittäjiin.164 

Yrittäjien oikeuksia ja etuja valvomaan ja edistämään perustettiin erityinen yritysasiamies-

instituutio165, jonka toimintamalli muistuttaa Suomessa ja Ruotsissa käytössä ollutta 

asiamiehen tai -valtuutetun (ombudsman, public advocate) instituutiota. Laki 

yritysasiamiehistä astui voimaan keväällä 2013.166 Presidentin alaisuudessa toimii 

federaation johtava yritysasiamies, joka johtaa yritysasiamiehiä liittovaltiosubjektien 

alueilla. Asiamiesten tehtävänä on poistaa yrittäjien kohtaamia hallinnollisia esteitä ja 

aiheetonta byrokratiaa, ehostaa virkavallan toimeenpanoa sekä kitkeä korruptiota. 

Valtuutetuilla on melko laaja toimivalta, he voivat muun muassa riitauttaa oikeudessa 

viranomaisten päätöksiä ja vaatia niiden mitätöimistä. Heillä on oikeus osallistua 

viranomaisten tekemiin tarkastuksiin. Yritykset voivat tehdä ilmoituksia yritysvaltuutetulle 

kohtaamistaan hallinnollisista ongelmista. 167 

                                                      
161 Kosonen 2011, s. 20. 
162 Sopimuksen täydellinen nimi on OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions. 
163 ks. Laki korruptionvastaisesta toiminnasta No. 273-FZ (2008) artikla 14 ja Koodeksi hallinnollisista 
rikkomuksista No. 195-FZ (2001), artikla 19.28. 
164 ks. Firestone 2011, ss. 7–9. 
165 Venäjäksikin on kyse ”ombudsmanista”, sillä yritysvaltuutettu on käännetty venäjäksi muun muassa 
бизнес-омбудсмен (biznes-ombudsmen) tai омбудсмен по правам предпринимателей (ombudsmen po 
pravam predprinimatelej) tai уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
(upolnomočennyj pri Prezidente RF po zaŝite prav predprinimatelej). 
166 ks. Laki yritysvaltuutetuista No. 78-FZ (2013). 
167 Vaikka yritysvaltuutetun instituutio on tuore, voimme jo nyt nähdä sillä valtion vastuuta lisääviä 
elementtejä. Jos vaikka yksittäinen yritys kääntyy yritysvaltuutetun puoleen asiassa, jossa viranomaisten 
toiminta on ollut ilmiselvästi lainvastaista tai korruptoitunutta, eikä valtuutettu tästä huolimatta ryhdy 
minkäänlaisiin toimenpiteisiin, voitaneen valtiota pitää vastuussa yritykselle aiheutuneista vahingoista tämän 
laiminlyönnin (toimimattomuuden) perusteella. 
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Mahdollisuuksia ulkomaisille sijoittajille tarjoavat myös erityistalousalueet, joita säätelee 

vuonna 2005 voimaan astunut laki erityistalousalueista Venäjän Federaatiossa168. Laki on 

keskeisessä asemassa ulkomaisten investointien houkuttelijana ja valtion yritys ottaa 

askelia kohti vähemmän luonnon- ja energiavaroista riippuvaa taloutta. Lain mukaan 

voidaan perustaa neljänlaisia erityistalousalueita (sulkeissa alueiden lukumäärä 2013): 

Teollis-tuotannollisia (6), teknis-innovaatiivisia (5), turismia ja matkailua kehittäviä (4) 

sekä satamatoimintaan ja logistiikkaan (2) keskittyviä erityistalousalueita. 

Erityistalousalueen jäseneksi liittymisen ehdoksi on saatettu asettaa tiettyjä 

vähimmäisinvestointimäärään ja toimialaan liittyviä edellytyksiä.  Erityistalousalue 

perustetaan federaation tai liittovaltiosubjektin omistamalle maalle 49 vuodeksi. 

Erityistalousalueiden yritysasukkaille tarjotaan merkittäviä insentiivejä – verohelpotuksia, 

kirjanpitoteknisiä myönnytyksiä, tullaukseen ja maahantuontiin liittyviä etuoikeuksia sekä 

kevennetty viranomaisrekisteröintivelvollisuus. Erityistalousalueen vaatimat 

liikennejärjestelyt ja muu infrastruktuuri rakennetaan julkisin varoin. Talousalueiden 

hallintoa varten perustettu viranomainen myös neuvottelee ja auttaa yritysasukkaita 

saamaan edullista rahoitusta venäläisiltä pankeilta.169 

FIAC170 teetti tutkimuksen nykyisten ja potentiaalisten ulkomaisten investoijien 

mielipiteistä Venäjän investointi-ilmapiiristä vuonna 2007 ja uudestaan vuonna 2012, 

jolloin asenteiden muutosta aiemmasta tutkittiin. Vastaajat pitivät Venäjää houkuttelevana 

ympäristönä, ja he olivat hyvin tyytyväisiä investointeihinsa. Vastaajien mielestä 

investointi-ilmapiiri oli parantunut vuodesta 2007 ja he olivat kiinnostuneita jatkamaan 

investoimista. Kielteisimpinä ulkomaisiin investointeihin vaikuttavina tekijöinä pidettiin 

kuitenkin yhä byrokratiaa ja hallinnollisia esteitä (75% vastaajista); korruptiota (64%); ja 

infrastruktuurin puutetta (37%).171  

Huolimatta monista muutoksista, joihin on ryhdytty liiketoimintaympäristön 

parantamiseksi ja ulkomaisten sijoitusten houkuttelemiseksi Venäjällä, ulkomaisten 

investointien oikeudellinen suoja eli sijoittajasuoja niin kansallisella kuin kansainvälisellä 

pelikentällä on jäänyt pitkälti vaille huomiota. Venäjän ollessa kyseessä monet 

kyseenalaistavat reformien aitouden – ovatko ne aitoja yrityksiä vai pelkkää PR:ää? 

                                                      
168 ks. Laki erityistalousalueista No. 116-FZ (2005). 
169 OECD 2006, s. 47–48 ja Butler 2007 ss. 80–91. 
170 FIAC eli Foreign Investment Advisory Council, tarkemmin ks. tämän osion alku. 
171 ks. FIAC 2012. 
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Venäjä on haastanut EU:n oikeuteen WTO:n perusteella. Venäjän mukaan Bryssel on 

epäoikeudenmukaisesti estänyt eräitä venäläisiä kemikaali- ja tuotantoyrityksiä astumasta 

Euroopan markkinoille.172 

  

                                                      
172 ks. FT 2013. 
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Kuvio 2. IVY-maat. 

 

 

Lähde: RiaNovosti 2011. 
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IV VENÄJÄN INVESTOINTIOIKEUS 

 

 

1. Yleistä Venäjän oikeusjärjestelmästä 

 

1.1 Oikeuslähdeoppi ja oikeuslähteet 

 

Perinteisesti venäläinen oikeuslähdeopillinen ajattelu on korostuneen lakipositivistista. 

Lainsäädäntö on tarkkaa ja kasuistista, mikä vähentää tapauskohtaisen oikeudellisen 

harkinnan mahdollisuutta. Oikeuslähteenä on säädännäinen oikeus, kirjoitetut lait. 

Pääsääntö on normien pakottavuus – lainsäädännön dispositiivinen luonne käy yleensä ilmi 

lain ”ellei sopimuksessa ole määrätty toisin” -tyyppisistä ilmaisuista. Venäjällä vallitsevan 

aikaprioriteettisäännön mukaisesti myöhempi säännös syrjäyttää aiemman. 

Erityissäännöksen priorisointia pidetään myös ehdottomasti hyväksyttynä periaatteena.173 

Oikeutta pidetään suljettuna järjestelmänä, jossa oikeusharkinta on normisidonnaista ja 

oikeudelliset ratkaisut perustellaan oikeuden sisäisillä argumenteilla. Siitä huolimatta, että 

Venäjälläkin laki on juristien kirjoittamaa ja ensisijaisesti tarkoitettu juristien käyttöön, 

eivät oikeustiede, oikeusteoria (doktriini) tai asiantuntijoiden kirjoitukset kuulu 

oikeuslähteisiin Venäjällä. Lainvalmisteluaineisto ei niin ikään kuulu Venäjän 

oikeuslähteisiin.174  

Poliittisella päätöksenteolla eli lakien säätämisellä on Venäjällä korostunut asema. 

Tulkintavaikeudet ja lakien arvaamaton soveltaminen on seurausta muun muassa siitä, ettei 

oikeusyhteisössä ole kyetty luomaan oikeudellisesti merkityksellisiä tulkintasuosituksia. 

Kohtuus- tai oikeustaloustieteelliset argumentit eivät paina yhtä paljon tulkinnassa ja 

soveltamisessa kuin länsimaisissa oikeusvaltioissa. Lakien nopea muutostahti kumoaa 

korkeimpien tuomioistuimien kannanottojen vaikutuksia.  

                                                      
173 Orlov 2010, s. 29 ja 35. 
174 Koistinen s. 115 ja Orlov 2010 s. 16–19 ja 39–44 ja Burnham 2004 s. 9–14. 
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Tuomioistuinten ratkaisut eivät muodollisesti175 olekaan oikeuslähteitä Venäjällä, mutta 

niillä on oikeuskäytäntöä ohjaava vaikutus de facto.176 Oikeuskäytännön ohjaavaa 

vaikutusta edistää tuomioistuinten päätöksien laaja julkaiseminen, muun muassa 

internetissä177. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että ainakin korkeimman 

arbitraatiotuomioistuimen päätöksillä on prejudikaattiarvoa. Silti venäläiset 

oikeustieteelliset julkaisut keskittyvät usein enemmänkin lainsäädännön kuin 

oikeustapausten ja muun sovelletun oikeuden tutkimiseen178. Oikeustapausten puuttuminen 

venäläisestä oikeuskirjallisuudesta heijastuu myös tämän tutkielman sisältöön. 

Koistinen vertaa Suomen ja Venäjän lainkäyttäjän toimintaa toisiinsa. Hänen mukaansa 

lainkäyttäjän toiminta Venäjällä mielletään lain mekaaniseksi soveltamiseksi. Tätä 

ilmentävät tuomioiden niukat perustelut sekä käsitys kaiken kattavasta lakitekstistä, jossa 

tulkinnalle jää vain vähän tilaa. 179 

Yritystoiminnassa myös tapaoikeus, liiketapa, tunnustetaan oikeuslähteeksi.180 Liiketapaa 

voidaan käyttää apuna aukkojen täyttämiseksi säädöksissä tai sopimuksissa, jotka liittyvät 

yritystoimintaan.181 

                                                      
175 Epäselvyys juontaa juurensa siitä, että perustuslain 120 artiklan mukaan tuomareiden tulee noudattaa vain 
Venäjän Federaation perustus-ja federatiivisia lakeja. 
176 Oikeuskäytäntöä ohjaava vaikutus ilmenee muun muassa Korkeimmalle arbitraatiotuomioistuimelle 
asetetuista tehtävistä, joihin kuuluu muun muassa tutkia lainkäyttöä arbitraatiotuomioistuimissa ja antaa 
selvennyksiä oikeuskäytännössä esille nouseviin kysymyksiin. Ks. Perustuslaillinen laki 
arbitraatiotuomioistuimista Venäjän federaatiosta No. 1-FKZ (1995). 

Selvennyksien tarkoitus on tarjota arvovaltaista laintulkintaa ja ohjata koko oikeuslaitosta 
lain soveltamisessa. Selvennykset julkaistaan kirjamuodossa ja ne ovat alemmille tuomioistuimille 
osoitettuja. Selvennyksiin saatetaan viitata tuomareiden ja asianajajien toimesta oikeustapauksia ratkottaessa 
(ks. Burnham 2004 s. 20–21). Korkeimmalla arbitraatiotuomioistuimella on valta muuttaa lainvoimainen 
tuomio muun muassa sillä perusteella, että kyseinen tuomio heikentää arbitraatiotuomioistuimien yhtenäistä 
tulkintaa lain soveltamisesta (ks. Arbitraatioprosessikoodeksin artikla 304(1)). 
177 Venäjällä astui vuonna 2010 voimaan laki pääsystä tuomioistuinten tietokantoihin No. 262-FZ (2013), 
jonka mukaan kansalaisilla on oikeus saada tietoa tuomioistumien toiminnasta muun muassa internetissä 
julkaistujen tietojen kautta. Nykyään esimerkiksi arbitraatiotuomioistuimien päätökset löytyvät internet-
osoitteesta www.arbitr.ru.  
178 Koistinen 2012 s. 67, Orlov 2010 s. 15–17. 
179 Koistinen 2012 s. 117–118. 
180 Liiketapa on lainsäädännössä kodifioimaton, jollain alalla vakiintunut ja laajasti käytössä oleva 
käyttäytymissääntö. Tapa ei voi olla osapuolia velvoittavan lainsäädännön tai sopimuksen vastainen. Ks. 
Siviilikoodeksi artikla 5. 
181 ks. Burnham 2004, ss. 24–25 ja Orlov 2010, ss. 37–38. 
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Pääasialliset oikeuslähteet hierarkiajärjestyksessä ovat: Perustuslaki182, perustuslailliset 

lait183, tavanomaiset lait, hallinnolliset määräykset ja ministeriöiden säädökset. 

Hierarkiassa alemman tason säädös ei saa olla ristiriidassa ylemmän tason säädöksen 

kanssa. Periaatteessa järjestelmä on selkeä, mutta Venäjän federatiivisesta 

valtiorakenteesta johtuen se on kuitenkin monimutkaisempi kuin miltä se aluksi näyttää. 

Myös siviilikoodeksilla on erikoinen asema oikeusjärjestelmän sisällä.184  

Tavanomaiset eli federatiiviset lait voidaan jakaa kodifioituihin lakeihin eli koodekseihin 

ja kodifioimattomiin lakeihin. Lait ja koodeksit ovat yleisimpiä oikeuslähteitä. 

Federatiiviset lait ovat nimensä mukaisesti koko Venäjän federaation alueella sovellettavia 

ja voimassa olevia säädöksiä, erotukseksi alueellisesta, federaation subjektien 

lainsäädännöstä. 

Federatiiviset lait ja koodeksit ovat molemmat juridisesti saman vahvuisia mutta koodeksit 

ovat perusteellisempia, laajempia koonnoksia tiettyä oikeudenalaa koskevista normeista. 

Lisäksi ne sisältävät oikeudenalalla vallitsevat yleiset säännöt, oikeusperiaatteet ja 

käsitteet. Ylivoimaisesti tärkein koodeksi on massiivinen siviilikoodeksi, joka on koko 

Venäjän siviilioikeuden ydin. Sen asema on oikeuslähteenä korostunut, sillä sen mukaan 

kaiken muun siviililainsäädännön tulee vastata siviilikoodeksin säännöksiä185. Muut lait, 

koodeksit tai lakia alemmat säädökset eivät saa olla ristiriidassa siviilikoodeksin kanssa. 

                                                      
182 Venäjän Federaation perustuslaki on suoraan sovellettavaa oikeutta koko Venäjän Federaation alueella. 
Muut lait ja normit eivät saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa. Valtiohallinnon ja paikallisen itsehallinnon 
orgaanien, viranomaisten, kansalaisten ja niiden yhteenliittymien tulee noudattaa perustuslakia (ks. 
perustuslaki artikla 15). Venäjän perustuslakituomioistuin on vahvistanut korkeimman oikeudellisen voiman 
tarkoittavan sitä, että perustuslailla on etusija suhteessa kaikkiin muihin lakeihin ja alemman tason säädöksiin 
ja, että tuomioistuinten on arvioitava lakien ja säädöksien perustuslainmukaisuutta ja sovellettava suoraan 
perustuslakia tapauksissa, joissa se on tarpeen (ks. Venäjän Korkeimman oikeuden kannanotto 31.10.1995 N 
8). Suora sovellettavuus antaa oikeudenkäynnin osapuolille mahdollisuuden vedota perustuslain säännöksiin 
suoraan etsimättä perustuslain säännökselle tukea muualta lainsäädännöstä. Vaikka suomalaiselle 
oikeustieteen ylioppilaalle tämä seikka ei herätä kummastusta, Venäjällä se ei ole itsestään selvyys, sillä 
sosialismin aikana perustuslain suora sovellettavuus oli kielletty. Ks. Oda 2007 s. 5–6 ja Burnham 2004 s. 
10–11. Huomautettakoon, että Suomessa on vasta 1.3.2000 lähtien ollut mahdollista soveltaa perustuslakia 
vastoin sen kanssa ilmeisessä ristiriidassa olevaa tavallista lakia. Ks. Suomen perustuslaki 106 §. 
183 Perustuslaillisien lakien asema tavanomaisten lakien yläpuolella perustuu vaikeampaan 
säätämisjärjestykseen. Perustustuslain mukaan tietyistä asioista tulee säätää perustuslaillisella lailla. 
184 Venäjän lakiasäätävää kaksikamarista parlamenttia kutsutaan liittokokoukseksi (federalnoje sobranije). 
Liittokokouksen ylähuone on liittoneuvosto (Sovjet federatsii), jossa ovat edustettuna Venäjän kaikki 83 
liittovaltiosubjektia. Subjektit lähettävät kukin kaksi senaattoria 166 paikkaiseen liittoneuvostoon. 
Liittokokouksen alahuone on valtioduuma (Gosudarstvennaja duma), jossa on 450 edustajaa, jotka valitaan 
kansanäänestyksellä viideksi vuodeksi kerrallaan.  
185 Siviilikoodeksi art. 3. 
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Muita koodekseja ovat muun muassa vero-, työ-, tulli-, perhe-, rikos-, maa-, vesi- ja 

metsäkoodeksi sekä arbitraatioprosessikoodeksi.186  

Lainsäädäntö on kuitenkin edellä esitettyä monimutkaisempi sen kerrostuneisuuden 

vuoksi: Venäjän federaation subjekteillakin on lainsäädäntövaltaa. Liittovaltiosubjektien 

lainsäädäntöön lisää osiossa IV.5 jäljempänä. 

 

1.2 Tuomioistuinjärjestelmä 

 

Venäjän oikeuslaitos toistaiseksi koostuu kolmesta itsenäisestä tuomioistuinlaitoksesta: 

yleisistä tuomioistuimista, arbitraatiotuomioistuimista sekä 

perustuslakituomioistuimista187. Tutkielmaa kirjoittaessani Venäjä on aikeissa muuttaa 

perustuslakiaan siten, että korkein oikeus ja korkein arbitraatio-oikeus yhdistyvät. Ajan 

myötä mahdollisesti myös alemmat tuomioistuimet yhdistyvät toisiinsa. Toisin sanoen on 

nähtävissä, että kaupallinen tuomioistuin on sulautettu yleiseen tuomioistuimeen. 

Asianajotoimisto Boreniuksen Pietarin-toimiston vetäjä Andrei Gusev neuvoi 

suomalaisyrityksiä välttämään Venäjän tuomioistuimia siirtymäaikana188. 

Yleisissä tuomioistuimissa käsitellään siviili-, rikos- ja hallintoasioita189. Pääsääntöisesti 

kaikki liike-elämän riidat käsiteltiin arbitraatiotuomioistuimissa190. Kyseessä oli nimestään 

huolimatta täysin julkinen järjestelmä, jota ei pitänyt sekoittaa yksityiseen 

välimiesmenettelyyn. Arbitraatiotuomioistuimissa käsiteltiin muun muassa 

yritystoimintaan liittyvät asiat, joissa osapuolena oli ulkomaisen sijoituksen omaava 

                                                      
186 Koistinen 2012, s. 83–84. 
187 Perustuslakituomioistuin mm. valvoo lakien perustuslainmukaisuutta, antaa perustuslain soveltamista 
koskevia tulkintaohjeita ja ratkoo valtion orgaanien toimivaltakiistoja. Venäjän federaation subjekteilla voi 
olla omia perustuslakituomioistuimia. Arbitraatiotuoimioistuimet ratkovat puolestaan mitä tahansa 
oikeushenkilöiden ja näiden sekä yksityisyrittäjien välisiä riitoja. Venäjällä on tekstissä mainittujen 
tuomioistuinlaitosten lisäksi myös sotilastuomioistuimia. 
188 Taloussanomat 2014a. 
189 Karkeasti luokitellen yleiset tuomioistuimet ratkovat kaikki rikosasiat ja siviiliriidat, joissa ainakin toinen 
osapuoli on luonnollinen, ei yritystoimintaa harjoittava henkilö. 
190 Arbitraatiotuomioistuimista annetun lain 5 art. mukaan arbitraatiotuomioistuimien tehtävä on yritysten, 
virastojen, organisaatioiden ja kansalaisten oikeuksien ja laillisten etujen suojeleminen yritystoiminnassa 
sekä muussa taloudellisessa toiminnassa. Arbitraatioprosessikoodeksin 27 art. mukaan arbitraatioprosessissa 
osapuolina voivat olla oikeushenkilöt, Venäjän federaatio, Venäjän subjektit, kunnalliset organisaatiot, 
valtion ja paikallishallinnon toimielimet ja virkamiehet sekä kansalaiset ja yhteisöt ilman oikeushenkilön 
statusta. 
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organisaatio191. Arbitraatiotuomioistuimissa käsiteltiin myös tiettyjä yritystoimintaan ja 

muuhun taloudelliseen toimintaan liittyviä hallinnollisia rikkomuksia192.  

Arbitraatiotuomioistuinlaitos oli neliportainen. Sitä johti Moskovassa sijaitseva Korkein 

arbitraatiotuomioistuin.  

 

 

1.3 Välimiesmenettely 

 

Myös välimiesmenettely (venäjäksi третейский суд, tretejskij sud) kuuluu Venäjän 

riitojenratkaisukeinoihin. Sekä siviilikoodeksi (art. 11) että arbitraatioprosessikoodeksi 

(artiklat 4, 148 ja 150) sisältävät viittaukset välimiesmenettelyyn. 

Arbitraatiotuomioistuimen toimivaltaan kuuluva riita voidaan saattaa 

välimiestuomioistuimen käsiteltäväksi, mikäli asiasta on osapuolten välillä sovittu193.  

Arbitraatiotuomioistumen on lopetettava asian käsittely, jos asiasta on voimassa oleva ja 

asiallinen välityssopimus194 ja osapuoli vetoaa sopimukseen käyttäessään ensimmäistä 

kertaa puhevaltaansa asiassa195. 

Venäjän federaation alueella on lailla säädetty kaksi toisistaan eroavaa 

välimiesmenettelynormistoa. Sovellettava normisto määräytyy sen mukaan, onko riidalla 

riittävää kansainvälistä kytkentää vai ei196. Ulkomainen investointi venäläisessä yrityksessä 

on riittävä kansainvälinen kytkentä197, jolloin mahdollisessa välimiesmenettelyssä 

                                                      
191 Arbitraatioprosessikoodeksin artikla 27(5). 
192 ks. Koistinen 2012 s. 197. Tällaisia rikkomuksia ovat muun muassa ilman valtiollista rekisteröintiä tai 
lupaa harjoitettu liiketoiminta, epärehellinen kilpailu, laiton luoton hankkiminen ja laiton tavaramerkin 
käyttö. 
193 Arbitraatioprosessikoodeksin artikla 4(6). 
194 Välityssopimus on tehtävä kirjallisesti (kirjalliseksi katsotaan ainakin kirjeenvaihto, telex (faksi), sähke tai 
muut ”telekommunikaation keinot”). Välityssopimus voi olla lauseke sopimuksessa tai kokonaan oma 
sopimuksensa, kunhan siinä on vähintään sovittu nimenomaan välimiesmenettelystä (treteiskiy sud) ja 
määritelty, mitkä riidat käsitellään välimiesmenettelyssä ja viitattu tiettyyn tai ad hoc 
välitystuomioistuimeen. 
195 Arbitraatioprosessikoodeksin artikla 148(5). 
196 Välimiesmenettelyyn ilman kansainvälistä kytkentää sovelletaan Venäjän välimiesmenettelylakia No. 
102-FZ (2002). Venäjän välimiesmenettelylain mukainen välimiesmenettely eroaa usealla tavalla 
kansainvälisestä välimiesmenettelystä, muun muassa välimiehiin, prosessiin ja täytäntöönpanoon liittyvien 
säännösten osalta.  
197 Kansainvälisestä välimiesmenettelystä annetun lain 1.2 artiklan mukaan kansainvälisessä 
välimiesmenettelyssä voidaan käsitellä kansainväliseen kauppaan ja muihin kansainvälisiin taloussuhteisiin 
liittyviä sopimus- ja siviilioikeudellisia riitoja jos jompikumpi riidan osapuolista sijaitsee ulkomailla; 
ulkomaisen investoinnin omaavien yritysten, Venäjän federaation alueelle perustettujen kansainvälisten 
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noudatetaan kansainvälisen välimiesmenettelyn normistoa, joka Venäjällä perustuu vuoden 

1985 UNCITRAL mallilakiin. Tässä yhteydessä ulkomaisen investoinnin omaavan 

yrityksen määrittäminen ei välttämättä ole aivan ongelmatonta, sillä juridisesti ulkomaisen 

investoinnin omaava yritys ei ole sama asia kuin ulkomaisella rahoituksella toimiva yritys. 

Käytännössä lienee mahdollista, että ulkomaisen sijoituksen omaavan yhtiön tytäryhtiön 

välimiesmenettelyssä noudatetaankin Venäjän välimiesmenettelylakia. Tähän 

ongelmanasetteluun palataan pinnallisesti osiossa IV.3.1. 

Myös ulkomailla annetut välitystuomiot tunnustetaan ja voidaan panna täytäntöön 

Venäjällä New Yorkin yleissopimuksen mukaisesti.198 Nykytilanteessa ulkomainen 

investoija voi siis valita itselleen edullisimman menettelyn joko Venäjällä tai Venäjän 

ulkopuolella sijaitsevassa, pysyvässä tai ad hoc välimiestuomioistuimessa, mutta 

välitystuomion täytäntöönpano Venäjällä, huolimatta siitä, missä se on annettu tai mitä 

menettelynormistoa soveltaen, edellyttää aina sen vahvistamista venäläisessä 

arbitraatiotuomioistuimessa. Tämä voidaan nähdä yhtenä heikkoutena venäläisessä 

välimiesoikeusjärjetelmässä, sillä vahvistusmenettely kansallisessa tuomioistuimessa 

altistaa myös kaikki välitystuomiot poliittisille riskeille ja poliittiselle painostukselle. 

Venäjän arbitraatioprosessikoodeksi199 sekä kansainvälistä välimiesmenettelyä koskeva 

laki200 sisältävät New Yorkin yleissopimuksen mukaiset säännökset, mukaan lukien 

perusteet jättää välitystuomio tunnustamatta. Venäjän oikeuskäytännössä on tulkittu 

laajasti ja käytetty usein perusteina erityisesti yleissopimuksen niitä määräyksiä, joiden 

mukaan välitystuomio voidaan jättää tunnustamatta, jos sen voimaan saattaminen olisi 

ristiriidassa oikeusjärjestyksen perusteiden (public policy201) kanssa tai 

välimiesmenettelyssä on ratkaistu asia, jota ei sopijavaltion lainsäädännön mukaan voida 

alistaa välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi (ns. arbitrability of dispute eli 

välimiesmenettelykelpoisuus). 202 

                                                      
järjestöjen ja organisaatioiden välisiä riitoja sekä niiden jäsenten välisiä riitoja; ja mainittujen 
yhteenliittymien ja Venäjän federaation lain oikeussubjektien välisiä riitoja. Ks. Laki kansainvälisestä 
välimiesmenettelystä No. 5338-1 (1993). 
198 Venäjän Federaatio on ollut mukana New Yorkin yleissopimuksessa vuodesta 1960. Venäjä teki 
konventioon varauksen, että se tunnustaa ja panee täytäntöön konvention mukaisesti vain ne päätökset, jotka 
on tehty jonkun toisen sopijavaltion alueella.  United Nations Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958). 
199 Arbitraatioprosessikoodeksi, artikla 244.1. 
200Laki kansainvälisestä välimiesmenettelystä, artiklat. 34.2 ja 34.3. 
201 public policy ja ordre public lienevät kansainvälisessä yksityisoikeudessa toistensa synonyymejä. 
202 ks. New Yorkin yleissopimuksen artikla 5.2 (b) ja Glusker 2010. 
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Välimiesmenettelykelpoisuudesta väitellään jatkuvasti. Korkeimmat tuomioistuimet eivät 

ole ratkaisseet johdonmukaisesti välimiesmenettelykelpoisuutta koskevia kysymyksiä 

eivätkä päätökset siten ole keskenään sopusoinnussa. Venäläisten tuomioistuimien 

niukoista perusteluista johtuen on vaikeaa tehdä perusteellisia johtopäätöksiä suuntaan tai 

toiseen. Välitystuomion täytäntöönpanon ennakoitavuus on siksi heikkoa. 

Esimerkiksi suhteellisen tuoreen Korkeimman arbitraatiotuomioistuimen päätöksen 

mukaan Venäjän viranomaisten kanssa solmituista investointisopimuksista aiheutuvia 

riitoja ei voi käsitellä välimiesmenettelyssä203. Ulkomaisen sijoittajan näkökulmasta 

tuomion vaikutukset eivät ole aivan selvät, sillä kyseessä olevalla tapauksella ei ilmeisesti 

ollut kansainvälistä kytkentää lainkaan. Venäjän välimiesmenettelylaissa ja laissa 

kansainvälisestä välimiesmenettelystä on yllä selostetun mukaisesti hieman toisistaan 

poikkeavat säännökset siitä, minkälaisia riitoja välimiesmenettelyssä voidaan ratkaista.  

Välitystuomion tunnustamisen ongelmista huolimatta venäläisten osapuolten läsnäolo 

kansainvälisissä välimiestuomioistuimissa on kasvamassa, erityisesti Tukholman 

kauppakamarin välimiesinstituutissa (SCC), Kansainvälisessä pysyvässä 

välimiestuomioistuimessa (ICC) ja Lontoon kansainvälisessä välitystuomioistuimessa 

(LCIA).204 Yksi syy venäläisten osapuolten lisääntymiseen ulkomaisissa 

välitystuomioistuimissa väitetään olevan korruption pakeneminen205. 

Virallisten tilastojen mukaan vuonna 2012 arbitraatiotuomioistuimet käsittelivät kuitenkin 

vain 179 tapausta, jotka liittyivät joko ulkomaisen tuomion tai ulkomaisen välitystuomion 

tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon. Tilastosta ei käy ilmi, kuinka suuri osa tapauksista oli 

välitystuomioita eikä myöskään monessako tapauksessa täytäntöönpano sallittiin. 

                                                      
203 Tapauksessa venäläinen rakennusyhtiö oli vuonna 2007 solminut Moskovan alueella sijaitsevan 
Krasnozavodskin paikallishallinnon kanssa investointisopimuksen, jonka mukaan yhtiö rakentaisi alueelle 
asuinrakennuksen, jota varten paikallishallinto antaisi rakennusmaata ja kustantaisi tiettyä infrastruktuuria 
rakennukselle. Yhtiön mukaan paikallishallinto oli tehnyt sopimusrikkomuksen vuonna 2010 ja haastoi 
paikallishallinnon investointisopimuksen mukaisesti välimiesoikeuteen. Korkeimman 
arbitraatiotuomioistuimen mukaan pelkästään se, että julkinen taho oli sopimuksen osapuolena ei tehnyt 
riidasta välimiesmenettelykelvotonta, mutta investointisopimuksessa paikallishallinnolle asetetut velvoitteet 
liittyivät sen julkisten tehtävien suorittamiseen. Koska venäläisessä välimiesmenettelyssä voi käsitellä vain 
siviilioikeudellisia (eli kaupallisia, ei julkisia) riitoja, niin tuomioistuin katsoi ettei investointisopimuksesta 
aiheutunutta riitaa voitu käsitellä välimiesmenettelyssä. Ks. Venäjän Korkeimman arbitraatiotuomioistuimen 
päätös 3.4.2012 ja CISarbitration 2012. 
204 ks. Kryvoi & Rubins 2010, ss. 56–58. 
205 Kryvoi 2012 ss. 116–119. 
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Täytäntöönpanotapaukset näyttäisivät silti olevan yleistymässä, sillä vuodesta 2008 

tapausten lukumäärä on yli kaksinkertaistunut (2008 vastaava luku oli 79). 206 

On nähtävissä, ettei Venäjä ole suhtautunut myönteisesti yksityisiin tuomioistuimiin. 

Tuomion varsinaiseen pakkotäytäntöönpanoon liittyviin ongelmiin ei tässä yhteydessä voi 

tarkemmin tutustua. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, ettei etenkään Venäjällä 

ulkomainen toimija välttämättä saavuta päämääräänsä tuomion tunnustamisesta ja 

täytäntöönpanosta huolimatta, sillä nämä eivät takaa vastapuolen maksua tai muuta 

tuomion noudattamista.   

 

2. Investointilainsäädäntö 

 

Ulkomaisiin investointeihin liittyvä lainsäädäntö on runsasta. Investointisuhteita 

säännellään jo pelkästään liittovaltiotasolla usealla lailla. Näistä merkittävimmät ovat laki 

investointitoiminnasta Venäjällä pääomasijoituksien muodossa207, laki ulkomaisista 

investoinneista208, laki ulkomaissijoituksista strategisilla sektoreilla209, laki 

arvopaperimarkkinoista210, laki investoijien oikeuksien ja intressien suojasta 

arvopaperimarkkinoilla211, laki leasingista212, laki tuotannonjakosopimuksista213 ja laki 

konsessiosopimuksista214. Kahta viimeksi mainittua yhdistää se, että valtio on sopimuksen 

osapuoli. Tätä tutkielmaa kirjoitettaessa valtion ja yksityisen välisiä suhteita säätelemään 

                                                      
206 Arbitraatiotuomioistuinlaitos tilastoi käsittelemänsä tapaukset ja julkaisee niistä säännöllisin väliajoin 
erilaisia raportteja. Vuonna 2012 arbitraatiotuomioistuimet vastaanottivat yhteensä noin 1,5 miljoonaa 
erilaista hakemusta. Ks. Supreme Arbitrazh Court – table of investigated cases 2008–2012. 
207 ks. Laki investointitoiminnasta Venäjällä pääomasijoituksien muodossa No. 39-FZ (1999). 
208 ks. Laki ulkomaisista investoinneista No. 160-FZ (1999). 
209 ks. Laki ulkomaissijoituksista strategisilla sektoreilla No. 57-FZ (2008). 
210 ks. Laki arvopaperimarkkinoista No. 39-FZ (1996). 
211 ks. Laki investoijien oikeuksien ja intressien suojasta arvopaperimarkkinoilla No. 46-FZ (1999). 
212 ks. Laki leasingista No. 164-FZ (1998). Lain tavoite on omistusoikeuden ja investointiprosessin 
suojaaminen. Lakia sovelletaan muiden kuin kulutushyödykkeiden leasingiin Venäjän alueella. 
213 ks. Laki tuotannonjakosopimuksista No. 225-FZ (1995). Lain soveltamisala on maankäyttö 
investointitoiminnassa. Tuotannonjakosopimuksessa on kysymys yksityisen yhtiön ja Venäjän valtion 
välisestä sopimuksesta, jossa yhtiölle annetaan yksinoikeus maankäyttöön ja mahdollisesti sovitan veroista ja 
muista maksuista koko investointiprojektin ajaksi. Valtio takaa investoijalle vakaat olot investointiprojektin 
ajaksi ja maksuna tästä saa tietyn prosenttiosuuden tuotoista. Tuotannonjakosopimus on yleensä köyhien 
maiden epävarmoissa poliittisissa olosuhteissa käytetty sopimusmalli, jossa investoija saa tulon siihen 
saakka, kunnes investointikustannus on katettu, jonka jälkeen tulo jaetaan investoijan ja valtion kesken Ks. 
Sutela 2012 s. 188. 
214 ks. Laki konsessiosopimuksista No. 115-FZ (2005). Lain tarkoituksena on investointien houkuttelu 
Venäjän alueelle ja julkisessa omistuksessa olevan (kiinteän tai irtaimen) omaisuuden käytön tehostaminen. 
Konsessiosopimuksella tietty valtion omistuksessa oleva objekti osoitetaan toisen käyttöön sovituksi ajaksi. 
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odotetaan lakia julkis-yksityisestä yhteistyöstä. Laista on jo julkaistu luonnos. Laki tullee 

vaikuttamaan ulkomaisiin sijoittajien ja valtion välisiin suhteisiin jollain tasolla.215   

Ulkomaisen investoijan on investointilainsäädännön lisäksi tunnettava kaikki omaan 

toimialaansa liittyvät niin viralliset kuin epävirallisetkin pelisäännöt. Ymmärrettävästi 

suuri osa Venäjän liiketoimintaympäristön oikeudellisesta substanssista sisältyy muuhun 

kuin investointioikeuden lainsäädäntöön, jonka tutkiminen ei kuulu tämän tutkielman 

aihepiiriin. Mainittakoon kuitenkin, että siviilikoodeksi, verokoodeksi ja tullikoodeksi ovat 

tärkeitä ulkomaisen sijoittajan näkökulmasta, sillä ne ovat luonteeltaan universaaleja ja 

asettavat perusperiaatteet ja yleissäännöt ulkomaisen investoijan aktiviteettien 

oikeudelliselle sääntelylle Venäjän federaation alueella.    

Federatiivisten lakien lisäksi paikallistasolla jokaisella liittovaltiosubjektilla on enemmän 

tai vähemmän toisistaan poikkeavat aluekohtaiset investointilait voimassa. Subjektien 

lainsäädäntöä käsitellään IV.5 osiossa jäljempänä. 

Ulkomaisille suunnatuissa monissa Venäjän oikeudellista investointi-ilmapiiriä kuvaavissa 

kaupallisissa esitteissä ja tutkimuksissa tuodaan esille toisaalta valtion sijoittajille 

myöntämiä takeita koskeva laki ulkomaisista investoinneista ja toisaalta laki 

ulkomaissijoituksista strategisilla sektoreilla. Ensimmäinen on ainoa pelkästään 

ulkomaisille investoinneille kohdistettu yleislaki ja jälkimmäinen puolestaan asettaa 

merkittäviä rajoituksia ulkomaisille investoinneille. Näihin lakeihin perehdytään kohta 

tarkemmin osioissa IV.3 ja IV.4.  Muuhun investointilainsäädäntöön ei ole mahdollisuutta 

tutustua tarkemmin tämän tutkielman puitteissa. 

On syytä huomata, että Venäjän perustuslaista löytyvät perusedellytykset ulkomaisen 

investoinnin (eli omaisuuden) suojalle. Ensinnäkin jokaisella on oikeus omaisuuden 

vapaaseen käyttöön ja hyödyntämiseen taloudellisessa toiminnassa. Lisäksi jokaisella on 

oikeus omaisuuteen sekä oikeus hallita, käyttää ja määrätä siitä. Pakollinen omaisuuden 

poisotto valtion tarpeisiin voidaan suorittaa vain etukäteisen ja täysimääräisen korvauksen 

kautta.216 Ulkomaiden kansalaiset ja kansalaisuutta vailla olevat henkilöt nauttivat samoista 

oikeuksista ja kantavat samat velvollisuudet kuin Venäjän federaation kansalaiset, ellei 

toisin ole määrätty federatiivisella lailla tai kansainvälisellä sopimuksella.217 Venäjän 

federaation alueella taataan myös yhtenäinen kaupallinen alue ja vapaa tavaroiden, 

                                                      
215 Farkhutdinov 2013, s. 127–133 ja Tagasheva 2010. 
216 Perustuslain artiklat 34 ja 35. 
217 Perustuslain artikla 62.3. 
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palvelujen ja rahoitusvälineiden liikkuvuus sekä suojellaan tasavertaisin menetelmin 

yksityistä, valtiollista ja kunnallista omaisuutta.218 Tullirajojen tai -maksujen tai muiden 

sellaisten tavaran, palvelujen tai rahoitusvälineiden vapaata liikkuvuutta häiritsevien 

esteiden perustaminen on kielletty.219 Perustuslaissa taataan ihmis- ja siviilioikeudet 

yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisen oikeuden normien ja periaatteiden sekä perustuslain 

mukaisesti.220 Venäjä liittyi Euroopan neuvostoon vuonna 1996, jolloin se sitoutui 

noudattamaan Euroopan ihmisoikeussopimusta221 ja antoi Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimelle luvan valvoa ihmisoikeuden toteutumista alueellaan.222  

 

3. Laki ulkomaisista investoinneista  

 

Laki ulkomaisista investoinneista on ainoa federatiivinen (liittovaltiotasoinen) laki, joka 

koskee välittömästi ja ainoastaan ulkomaisia investointeja. Lain tarkoitus on sen johdannon 

mukaan houkutella ja käyttää tehokkaasti Venäjän federaation alueella ulkomaisia 

materiaalisia ja taloudellisia resursseja, nykyaikaista teknologiaa ja tekniikkaa, 

johtamistaitoa, taata ulkomaisten sijoittajien toiminnalle vakaat oltavat ja valvoa 

investointien kohtelun noudattavan kansainvälisen oikeuden normeja ja kansainvälisen 

investointiyhteistyön käytäntöä. Laki määrittelee ulkomaisten investoijien oikeudet 

investointeihin ja niistä saatuihin tuloihin ja voittoihin.  

Laki sisältää yhteensä 28 artiklaa, joista 11 koskee valtion ulkomaiselle investoijalle 

myöntämiä takeita. Otsikkotasolla tarkasteltuna laki näyttäisi suojaavan ulkomaista 

investoijaa useimmilta sellaisista riskeistä, joita identifioitiin tutkielman alussa osiossa II.2. 

223 Paradoksaalista kyllä, laki todella näyttäisi säädetyn ennemminkin houkuttelemaan 

                                                      
218 Perustuslain artikla 8. 
219 Perustuslain artikla 74. 
220 Perustuslain artikla 17. 
221 Ulkomaisten investointien ihmisoikeusliitäntä käy ilmi Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen 
lisäpöytäkirjan 1 artiklasta: ”Jokaisella luonnollisella tai oikeushenkilöllä on oikeus nauttia rauhassa 
omaisuudestaan. Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun nimissä ja laissa 
määrättyjen ehtojen sekä kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti.” Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tapaus Sporrong & Lönnroth v Sweden vuodelta 1982 on johtava yksityisen 
omaisuuden suojaa koskeva tapaus. Vaikka kantajat hävisivät kanteen, tuomioistuin perusteluissaan otti 
askeleita siihen suuntaan, että omaisuuden suoja ulottuu paitsi muodolliseen omistusoikeuden pysyvyyteen, 
myös omistusoikeuden menetykseen de facto epäsuorien pakkotoimenpiteiden seurauksena. Ks. myös Dolzer 
- Schreuer 2008, ss. 97–98. Ihmisoikeusliitännän tarkastelu jää tämän tutkielman ulkopuolelle. 
222 Farkhutdinov 2013 s. 123–126 ja Långström s. 227–232. 
223 Vapaasti suomenkielelle käännettynä lainkohtien otsikot ovat seuraavat: 1. Laissa säänneltävät 
oikeussuhteet ja lain soveltamisala; 2. Laissa käytettävät pääkäsitteet; 3. Ulkomaisten investointien 
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investointeja kuin aidosti suojaamaan ulkomaisen investoijan intressejä tai antamaan 

sijoittajasuojaa. Lupaavasta johdannostaan huolimatta laki on niukka ja varsin avoin 

tulkinnoille. 

Farkhutdinovin mielestä lain ansiota eivät kuvaa erinäköisten takeiden lukumäärä, vaan se, 

millä mitalla laki on sopusoinnussa kansainvälisen käytännön kanssa224. Olen täysin samaa 

mieltä hänen kanssaan. Päähuomio esityksessäni kiinnittyy niihin lainkohtiin, joilla 

mielestäni ulkomaiselle sijoittajalle on eniten merkitystä ja kuinka hyvin ne ovat linjassa 

kansainvälisen käytännön kanssa silmällä pitäen jäljempänä käsiteltävää Venäjän ja 

Suomen välistä investointisuojasopimusta.  Käytännössä nämä kohdat ovat lain 

soveltamisala ja käsitteet225 (artiklat 1 ja 2), ulkomaisten sijoitusten kohtelu (artikla 4), 

valtion vahingonkorvausvelvollisuus (artikla 5), pakkotoimenpiteiden määrittely (artikla 8) 

ja ns. stabilisaatiolauseke (artikla 9) sekä riidanratkaisu (artikla 10). Monia lainkohtia 

yhdistää se, etteivät ne ole ehdottomia. Ulkomainen sijoittaja voi käyttää erilaisia 

oikeuksiaan ”Venäjän lainsäädännön mukaisesti” tai ”ellei Venäjän lainsäädännössä ole 

säädetty toisin”. Deklaratiiviset lainkohdat asettavat silti suuntaviivat ulkomaisten 

investointien kohtelulle Venäjän oikeudessa. 

Farkhutdinovin mielestä erilaisten takeiden epäselvät määritelmät, niiden deklaratiivinen 

luonne ja takeiden täytäntöönpanolle välttämättömien prosessuaalisten mekanismien 

                                                      
oikeudellinen sääntely Venäjän Federaation alueella; 4. Ulkomaisten investoijien toiminnan oikeudellinen 
regiimi [tai ulkomaisten investoijien oikeudellinen kohtelu]; 5. Tae ulkomaisten investoijien toiminnan 
oikeudellisesta suojasta; 6. Tae erimuotoisten sijoitusmuotojen käytöstä; 7. Tae ulkomaisen investoijan 
oikeuksien ja velvollisuuksien siirrettävyydestä; 8. Tae ulkomaisen investoijan kompensaatiosta 
pakkolunastus- ja kansallistamistilanteissa; 9. Tae epäsuotuisia lainsäädäntömuutoksia vastaan; 10. Tae 
asianmukaisesta riidan selvittämisestä; 11. Tae oikeutetusti saatujen tulojen, voittojen ja muiden oikeutetusti 
saatujen rahallisten erien käyttämiseen Venäjän federaation alueella ja niiden siirtämiseen alueen 
ulkopuolelle; 12. Tae investointeina Venäjän federaatioon tuodun omaisuuden ja (asiakirja- tai elektronisessa 
muodossa olevan) tiedon esteettömään poisviemiseen Venäjän federaation alueelta; 13. Tae ulkomaisen 
investoijan oikeudesta hankkia arvopapereita; 14. Tae ulkomaisen investoijan oikeudesta osallistua 
privatisaatiohankkeisiin; 15. Tae oikeudesta kiinteistöihin, muihin luonnonvaroihin, rakennuksiin, laitteisiin 
ja muuhun ei-irtaimeen omaisuuteen; 16. Ulkomaiselle investoijalle myönnetyt, tullimaksuihin liittyvät edut; 
17. Liittovaltiosubjektien myöntämät edut ja takeet ulkomaisille investoijille; 18. Kilpailulainsäädäntö ja 
vilpittömän kilpailun noudattaminen Venäjällä; 19. Ulkomaisen investoijan omaisuuden vakuuttaminen; 20. 
Ulkomaisen investoijan yhtiön perustamisesta ja purkamisesta; 21. Ulkomaisen investoijan sivuliikkeen 
perustamisesta ja purkamisesta; 22. Ulkomaisen sivuliikkeen ohjesäännön vaatimus; 23. Ulkomaisia 
investointeja koskevan valtiopolitiikan kehittäminen ja toteuttaminen; 24. Ulkomaisten suorien sijoituksien 
houkuttelusta vastaava liittovaltion orgaani; 25. Aiemmin voimaan astuneiden säädöksien kumoaminen; 26. 
Lain toimeenpano Venäjän Federaation alueella; 27. Ennen lain voimaanastumista perustettujen 
sivuliikkeiden ohjesääntöjen toimittamisesta; 28. Lain voimaan astuminen. 
224 Farkhutdinov 2013, s. 249–251. 
225 Venäjän oikeuden kasuistisesta luonteesta johtuen laissa määritellyt käsitteet voivat saada merkitystä 
muualla lainsäädännössä. Lain soveltamisala ja pääkäsitteet myös identifioi ne investoijat ja investoinnit, 
joita lainsäätäjä haluaa houkutella alueelleen ja joille valtio ja/tai liittovaltiosubjektit myöntävät 
sijoittajasuojaa ja mahdollista erityiskohtelua.  
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poissaolo sekä nykyaikaisen investointioikeuden kehityksen laiminlyönti lainsäädännössä 

todistavat Venäjän kyvyttömyyttä oikeudellisten reformien läpiviemiseen.226 Toisaalta 

voisi ajatella, ettei Venäjä ole halunnut mukauttaa investointilainsäädäntöään 

kansainvälisen käytännön mukaiseksi. Venäjän federaation kyvykkyyttä tehdä mitä haluaa 

kuvaa paremmin Sotšissa vuonna 2014 järjestetyt olympialaiset. Myös siviilikoodeksiin on 

kyetty tekemään suuria muutoksia, joista kerron tarkemmin tutkielman lopussa osiossa VI. 

 

3.1 Lain soveltamisala ja pääkäsitteet 

 

Laki ulkomaisista investoinneista on rajattu koskemaan niitä oikeuksia, jotka johtuvat 

Venäjän valtion myöntämistä takeista ulkomaisille investoijille näiden tehdessä 

investointeja Venäjän federaation alueelle227. Toisin sanoen laki ei sääntele 

investointitoimintaa yleensä vaan valtion antamia takeita ulkomaisille investoinneille. 

Farkhutdinovin mukaan takeet voidaan järjestää kolmeen ryhmään: 1) Takeet, jotka 

turvaavat investoidun omaisuuden loukkaamattomuutta; 2) takeet, jotka vahvistavat 

ulkomaisen investoijan oikeutta hyödyntää investoinnilla aikaansaatuja tuloksia; ja 3) 

takeet, jotka koskevat investointiriitojen ratkaisua.228 

Lainsäätäjä on rajannut lain soveltamisen ulkopuolelle pääoman sijoittamisen pankkeihin 

ja muihin luottolaitoksiin sekä vakuutusyhtiöihin. Samoin lain ulkopuolelle on rajattu 

investoinnit yhteiskunnan sosiaalisia päämääriä edistäviin ei-kaupallisiin 

organisaatioihin.229 Mainitut rajaukset ilmentävät lainsäätäjän tarkoitusta rajata valtion 

takeet vain operatiiviseen liiketoimintaan, Doroninan mielestä ensi sijassa tuotannolliseen 

toimintaan, kaupankäyntiin ja maatalouteen.230 

Lain mukaan ulkomainen investoija voi olla luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai muu 

organisaatio, joka ei ole oikeushenkilö. Myös toiset valtiot ja kansainväliset organisaatiot 

voivat olla ulkomaisia investoijia. ”Ulkomaisella” tarkoitetaan Venäjän federaation lakien 

vaikutusalueen ulkopuolella, eli käytännössä ulkomailla perustettua subjektia. Varsinaisia 

                                                      
226 Farkhutdinov 2013, s. 249–251. 
227 laki ulkomaisista investoinneista artikla 1. 
228 Farkhutdinov 2013 s. 249. 
229 laki ulkomaisista investoinneista artikla 1. Huomauttaisin tässä yhteydessä, että Neuvostoliitossa ei 
varsinaisesti ollut pankkeja tai vakuutuslaitoksia, eikä sosiaalisia päämääriä edistäviä yhdistyksiä. 
230 Doronina 2000, s. 2 ja Farkhutdinov 2013, s. 129–133. 
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investointeja ulkomaisella pääomalla tehdään myös Venäjällä perustetun yhtiön kautta ja 

nimissä, joten tärkeä kysymys on, luetaanko tällainen yhtiö ulkomaiseksi sijoittajaksi?  

Lain mukaan sijoittajasuojaa nauttivat myös ne venäläiset (lue: Venäjällä perustetut ja 

rekisteröidyt) kaupalliset organisaatiot, joissa on mukana ulkomainen sijoittaja (jäljempänä 

”ulkomainen sijoittajayhtiö”). Ulkomainen sijoittajayhtiö rinnastetaan ulkomaiseen 

sijoittajaan, eli se nauttii sijoittajasuojaa kuin ulkomainen oikeushenkilö. Venäläinen 

kaupallinen organisaatio saa ulkomaisen sijoittajayhtiön statuksen ulkomaisen sijoittajan 

”mukaantulosta” lähtien.  Lainkohta lienee luettava niin, että virallisista asiakirjoista ja 

rekistereistä eli osakasluettelosta ja oikeushenkilörekisteristä, käy ilmi ulkomaisen 

sijoittajan osallistuminen yhtiön toimintaan. Organisaatio vastaavasti menettää ulkomaisen 

sijoittajayhtiön statuksen, kun ulkomainen sijoittaja poistuu organisaation 

kokoonpanosta.231 Tässä esitetty liittyy kiinteästi aiemmin osiossa IV.1.3 esitettyyn 

ongelmanasetteluun välimiesmenettelynormiston määräytymisestä. 

Tutkielmaa varten tehtyjen haastattelujen valossa näyttäisi siltä, etteivät suomalaisyhtiöt 

ole perustaneet vertikaalisesti kovin pitkää konsernirakennetta Venäjällä. 

Lain soveltamisen ulkopuolelle on jätetty ulkomaisten sijoittajayhtiöiden tytäryhtiöt. 

Laissa määrätään nimenomaisesti, etteivät ulkomaisen sijoittajayhtiön tytäryhtiöt nauti 

kyseisen lain mukaista oikeudellista suojaa, takeita tai etuja232. Toisin sanoen laki ei anna 

merkitystä todelliselle määräysvallalle tai sille kuka toimintaa rahoittaa vaan ainoastaan 

sille, että organisaation asiapapereihin on merkitty ulkomainen sijoittaja. Yhtiöketjussa 

sijoittajasuoja päättyy siten ulkomaisen sijoittajayhtiön pääomapanokseen tytäryhtiössä, 

eivätkä tytäryhtiön investoinnit kuulu enää lain soveltamisen piiriin. Niiden toiminta 

mielletään täysin venäläiseksi toiminnaksi. Tämä on ristiriidassa kansainvälisen käytännön 

kanssa. 

On merkillistä, että ulkomainen sijoittaja saa paljon laajemman tulkinnan lainkohdassa, 

joka on tarkoitettu rajoittamaan ulkomaista omistusta strategisilla aloilla. Lainkohdan 

mukaan kaupat, joilla ”ulkomainen taho” suoraan tai välillisesti hankkii yli 25 prosenttia 

ääni- tai määräysvallasta tai muun mahdollisuuden estää päätöksenteko venäläisessä 

organisaatiossa, täytyy hyväksyttää kauppa etukäteen tavalla, josta säädetään tarkemmin 

laissa strategisista investoinneista. Laissa strategisista investoinneista ”ulkomainen taho” ei 

                                                      
231 laki ulkomaisista investoinneista artikla 4(6). 
232 laki ulkomaisista investoinneista artikla 4(4). 
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vastaa ulkomaisista investoinneista annetun lain määritelmää ulkomaisesta 

sijoittajayhtiöstä vaan siinä ratkaiseva merkitys annetaan juuri sille, kenellä on todellinen 

määräysvalta ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon233. Ristiriita ei yllätä kun ottaa 

huomioon aiemmin selostamani investointioikeuden kehityksen Venäjällä 2000-luvulla234. 

Ulkomaisen investoijan määrittely kahdella tavalla tukee sitä johtopäätöstä, ettei valtion ja 

sijoittajan intressien oikeudellinen regulaatio edes kirjoitetun lain tasolla ole tasapainossa. 

Valtion edut on turvattu ankarasti laissa, ja sijoittajien oikeuksien regulaatio on ohuempaa. 

Tendenssi ei ole sopusoinnussa Venäjän uusien poliittisten julistusten tai sen (niin Venäjän 

kuin kansainvälisen yhteisön hyväksymän) näkemyksen kanssa, että ulkomaiset 

investoinnit lisäävät hyvinvointia ja tuovat hyötyä sekä sijoittajalle että yhteiskunnalle.235 

Laissa ulkomaisella investoinnilla tarkoitetaan ulkomaisen pääoman sijoittamista 

kaupalliseen toimintaan Venäjän federaation alueella. Pääoma voi olla rahaa, 

arvopapereita, muuta omaisuutta, varallisuusoikeuksia, immateriaalioikeuksia, palveluita 

tai tietoa.236 Laista löytyy kansainvälisestä standardimääritelmästä237 eroava määritelmä 

ulkomaiselle suoralle investoinnille. Ulkomainen suora investointi on a) vähintään 10 % 

omistuksen hankkiminen Venäjän alueella perustetun tai perustettavan kaupallisen 

organisaation osuuspääomasta; b) sijoitus ulkomaisen yrityksen filiaalin (sivuliikkeen238) 

peruspääomaan; tai c) Eräässä IVY-maiden laatimassa tullinimikkeistön XVI ja XVII 

osiossa mainitun239, vähintään yhden miljoonan ruplan240 arvoisen laitteen rahoitusleasing 

ulkomailta Venäjälle. Suoran ulkomaisen investoinnin määritelmän merkitys laissa jää 

kuitenkin epäselväksi, sillä sijoittajien oikeuksien sovellettavuuden kannalta ei näyttäisi 

olevan merkitystä sillä, onko kyse suorasta ulkomaisesta investoinnista vai pelkästä 

ulkomaisesta investoinnista, jonka määritelmä on paljon laveampi. Määritelmä voi toki 

                                                      
233 Strategisista investoinneista annetun lain artikla 3(2):n mukaan käsite ”ulkomainen sijoittaja” on annettu 
laissa ulkomaisista investoinneista sovellettaessa. Lakia strategisista investoinneista sovellettaessa 
ulkomaisella sijoittajalla tarkoitetaan myös ulkomaisten sijoittajien ”kontrollissa” olevia organisaatioita, 
mukaan lukien Venäjän alueelle perustetuttuja organisaatiota. Edelleen lain 5 artiklassa on laaja, tulkinnalle 
avoin määritelmä käsitteelle ”kontrolli”. Lainkohdan mukaan kontrolli voi olla välitöntä tai välillistä ja 
perustua osakkeenomistuksen lisäksi mm. sopimukseen tai valtakirjaan. 
234 ks. ylempänä osio III.3 Venäjän investointi-ilmaston oikeuspoliittinen kehitys. 
235  laki ulkomaisista investoinneista artikla 6(4). 
236 laki ulkomaisista investoinneista artikla 2. 
237 ks. ylempänä osio II.2 Ulkomainen investointi. 
238 Sivuliike ei ole Venäjällään itsenäinen oikeushenkilö vaan verotuksellinen subjekti. Sivuliike solmii 
sopimuksia ulkomaisen yhtiön nimissä ja lukuun. 
239 Näitä laitteita ovat muun muassa autot, tietyt muut tarvikkeet ja koneet, maa-ajoneuvot ja lentävät sekä 
kelluvat ajoneuvot. Ks. Asanti et al. 2010. 
240 Laissa miljoonalla ruplalla tarkoitetaan oikeasti lain voimaantulopäivänä vallinneen Venäjän 
keskuspankin kurssin mukaista vastaavaa summaa Yhdysvaltain dollareita. 
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saada merkitystä muualla lainsäädännössä, jossa viitataan ”ulkomaiseen suoraan 

investointiin”. Asia ansaitsisi lisää tutkimusta. 

Rahoitusleasingin (kohta c) yllä) lisäksi muita sopimukseen perustuvia suoria 

investointitapoja ei tunneta laissa, mikä voi johtaa siihen tulkintaan, ettei valtion takeita 

sovellettaisi esimerkiksi tuotannonjako- tai konsessiosopimuksiin, siis valtion kanssa 

solmittaviin investointisopimusmuotoihin. Doroninan mukaan tämä näkemys ei ole 

perusteltu, koska näissä sopimuksissa valtio on sopimuksen toinen osapuoli, eli takuu 

toteutuu sopimusteknisesti.241 Esimerkiksi MIGA:n242 mukaan takauksia voidaan myöntää 

sopimusperusteille suorille investoinneille (non-equity direct investment)243. Doroninan 

näkemys ei toteutunut kuitenkaan esimerkiksi suomalaisen Containerships yhtiön 

laajentamishankkeessa, jossa se solmi Pietarin kaupungin kanssa investointisopimuksen ja 

49 vuoden määräaikaisen maanvuokrasopimuksen244.  

Lain mukaan sopimukseen perustuva, ulkomaisen investoijan palkkaaman venäläisen 

aliurakoitsijan toiminta, huolimatta siitä kuinka olennainen osa aliurakoitsijan toiminta 

ulkomaisesta investointiprojektista on, ei näyttäisi nauttivan sijoittajasuojaa  Venäjällä.  

Ulkomaisten investointien ja sijoittajasuojan soveltamisala on perin epäselvästi ja 

kansainvälisestä käytännöstä poikkeavalla tavalla määritelty, mikä johtaa helposti 

tulkintaongelmiin ja lain arvaamattomaan soveltamiseen.  

  

                                                      
241 Doronina 2000, s. 10. 
242 Venäjä on mukana konventiossa, ks. ylempänä osio II.4.5. 
243 Muun muassa tuotannonjako-, konsessio-, franchising-, lisenssi- ja johtajasopimukset mainitaan 
nimenomaisina ulkomaisina investointimuotoina. Ks. MIGA regulations, s. 9-10. 
244 Containerships suunnitteli vuonna 2006 avaavansa kolmannen terminaalin Kronstadtin satama-alueelle. 
Vuokra- ja investointisopimuksien solmimisen jälkeen Rosstroi (Venäjän rakennusvirasto) ilmoitti 
tarvitsevansa vuokra-alueen käyttöönsä patotien rakentamisen ajaksi. Containerships kieltäytyi Pietarin 
kaupungin tarjoamasta uudesta sopimuksesta alueen väliaikaisesta luovuttamisesta, koska käyttöoikeuden 
väliaikaisuus ei käynyt selvästi ilmi sopimusehdotuksesta. Yhtiö epäili taustalla olevan pyrkimys vallata hyvä 
tontti pysyvästi. Yhteistyö kaupungin kanssa alkoi reistailla kun patohankkeen vetäjäksi valikoitui entinen 
pankkiiri Vladimir Kogan. Containerships epäili, että pankkiiri halusi tontin muihin tarkoituksiin, kenties 
henkilöautojen maahantuontia varten. Vuokratontti otettiin väkivalloin pois Containerhipsin hallusta poliisin 
avustuksella ja koko satama-alue suljettiin yhtiön käytöstä yli vuodeksi. Padon valmistuttua kaksi vuotta 
riidan alun jälkeen Rosstroi kuitenkin palautti kiistanalaisen vuokratontin yhtiölle. Kiista leikkasi 
Containershipsin kasvumahdollisuudet. Yhtiön mukaan tonttia ei koskaan käytetty padonrakennukseen. 
Heikkilä 2010, s. 14–15. 
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3.2 Ulkomaisten sijoittajien kohtelu 

 

Ulkomaisen sijoittajan oikeudellinen kohtelu ei saa olla vähemmän edullista kuin 

venäläisten sijoittajien kohtelu.245 Kyseessä on ns. kansallisen kohtelun periaate, joka on 

perustuslaissa246 myönnetty luonnollisille henkilöille. Kyseinen lainkohta laajentaa 

kansallisen kohtelun koskemaan myös oikeushenkilöitä. Tässä yhteydessä on kuitenkin 

huomattava, ettei lainkohdassa ole viittausta kansainväliseen oikeuteen, joten kyseessä ei 

välttämättä ole (toisin sanoen venäläisen ”rivituomarin” mielestä) se sama kansainvälisissä 

sopimuksissa tarkoitettu kansallinen kohtelu, jonka sisältö määrittyy ensi sijassa 

kansainvälisen oikeuden lähteistä. Kansainvälisessä oikeudessa kehittynyttä kansallisen 

kohtelun periaatetta käsitellään lähemmin osiossa V.3. 

Kansallisesta kohtelusta huolimatta Venäjän lainsäädäntö sisältää rajoitteita 

ulkomaalaisille investoijille kohtalaisen paljon, joista heti jäljempänä osiossa IV.4. Tämä 

ei kansainvälisessä käytännössä ole poikkeavaa, sillä kansallisen kohtelun vaatimus alkaa 

yleensä vasta investoinnin maahantulon jälkeen. Toisin sanoen valtiot saavat kontrolloida 

ja rajoittaa ulkomaisomistusta suvereenisuutensa rajoissa.247 

Kansallisen kohtelun periaatteesta voidaan poiketa vain, mikäli se on välttämätöntä 

perustuslaillisen järjestyksen, siveellisyyden, terveyden, kolmansien oikeuksien ja 

oikeutettujen intressien, maanpuolustuksen tai valtion turvallisuuden suojaamiseksi. 

Lisäksi edellytetään, että poikkeuksesta on säädetty federatiivisella lailla.248 Kansallisen 

kohtelun periaatteesta voidaan poiketa positiivisesti, eli myöntämällä ulkomaisille 

parempia etuuksia kuin kansallisille sijoittajille sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen 

edistämiseksi. Näitä myönteisiä etuisuuksia voivat myöntää myös liittovaltiosubjektit, 

jolloin on pidettävä mielessä, että vastaavasti myönteisten etuuksien muuttaminen tai 

peruuttaminen kuuluu subjektien toimivaltaan.249  

                                                      
245 Laki ulkomaisista investoinneista art. 4(1). 
246 Perustuslain 62(3), ks. yllä osio IV.3. Perustuslain säännös soveltuu myös tilanteisiin, jossa ulkomaan 
kansalainen harjoittaa yritystoimintaa investoijan ominaisuudessa Venäjällä. Doronina 2000, s. 13. 
247 Farkhutdinov 2013, s. 219–222 ja Doronina 2011, s. 73. 
248 Poikkeussääntö on identtinen perustuslain art. 55(3) kanssa, joka koskee ihmisten ja kansalaisten 
oikeuksien ja vapauksien rajoittamista. 
249 art. 4(3). Venäjän federaation subjektit ja paikallishallinnon elimet voivat toimivaltansa puitteissa 
myöntää ulkomaiselle investoijalle etuja ja takuita, antaa rahoitusta ja muuta tukea investointiprojektille 
Venäjän federaation subjektin budjettivaroista ja paikallisbudjeteista ja myös budjetin ulkopuolisista varoista. 
art. 17 
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Hyvin ongelmallinen yllä esitetyn kannalta on Korkeimman arbitraatiotuomioistuimen 

julkaisema ratkaisusuositus vuodelta 2001, joka koskee kansallisen kohtelun periaatetta 

Venäjällä. Ratkaisu on ajalta ennen nykyistä lakia, mutta myös lain edeltäjä myönsi 

kansallisen kohtelun ulkomaisille investoinneille. Tapauksessa ulkomainen sijoittaja oli 

solminut paikallisen maakomitean kanssa maanvuokrasopimuksen. Venäjän federaation 

subjektin toimesta oli säädetty vuokran taso, joka ulkomaisille oli 300 dollaria vuodessa 

per neliömetri. Venäläisille vuokraajille oli säädetty alempi vuokran taso. Ulkomainen 

sijoittaja vei asian arbitraatiotuomioistuimeen ja vaati tuomioistuinta toteamaan 

vuokrasopimuksen vuokran määrää koskevan kohdan pätemättömäksi, sillä se rikkoi 

kansallisen kohtelun periaatetta. Arbitraatiotuomioistuin tuli siihen lopputulokseen, että 

kyseisellä oikeudenalalla on Venäjällä voimassa suosituimmuuskohtelu eikä kansallinen 

kohtelu.250 Päätös on räikeästi ristiriidassa kansainvälisen käytännön kanssa. 

 

3.3 Valtion vahingonkorvausvastuu, investointitavat ja valtion takeista yleisesti 

 

Lain mukaan ulkomaisen sijoittajan täysi ja ehdoton oikeuksien ja intressien suoja taataan 

lailla ulkomaisista investoinneista, federatiivisilla laeilla ja muilla normatiivisilla akteilla 

sekä venäjän federaation kansainvälisillä sopimuksilla. Ulkomaisella investoijalla on 

oikeus korvaukseen vahingosta, joka on aiheutunut valtion tai paikallishallinnon orgaanien 

tai näiden alaisten viranomaisten laittomasta toiminnasta (tai toimimattomuudesta) 

Venäjän siviililainsäädännön mukaisesti.251 Tässä ei siis ole kyse mistä tahansa 

vahingonkorvauksesta vaan Venäjän voimassaolevan siviililainsäädännön mukaisesta 

korvauksesta viranomaisen Venäjän oikeuden mukaan laittomasta toiminnasta tai 

toimimattomuudesta tilanteessa, jossa olisi pitänyt toimia. Lainkohdassa ei ole viittausta 

kansainvälisten sopimusten lisäksi muihin kansainvälisiin lähteisiin. 

Ulkomaisilla sijoittajilla on oikeus tehdä investointeja kaikilla keinoilla, joita ei ole 

kielletty Venäjän lainsäädännössä252. Käytännössä investointikeinoja ovat muun muassa253:  

                                                      
250 ks. Venäjän Korkeimman arbitraatiotuomioistuimen tiedotuskirje 2001. 
251 laki ulkomaisista investoinneista artikla 5. Käsittelin lainkohtaa jo aiemmin osiossa II.3. Valtio 
vastuunkantajana. 
252 laki ulkomaisista investoinneista artikla 6. 
253 ks. KTM 2005b s. 26. 
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a) osakkeiden omistaminen yksin tai yhdessä venäläisten oikeus- tai luonnollisten 

henkilöiden kanssa perustamissaan yrityksissä, 

b) ulkomaisten yritysten filiaalien ja edustustojen avaaminen, 

c) yrityksien, kiinteistökokonaisuuksien, rakennuksien, rakennelmien, muiden 

yritysten osakkeiden, osuuksien, obligaatioiden ym. arvopapereiden sekä muun 

omaisuuden, jonka ulkomainen investoija saa omistaa Venäjän lain mukaan, 

ostaminen, 

d) maan ynnä muun luonnonvarojen käyttöoikeuden hankkiminen, 

e) muiden omistusoikeuksien hankkiminen, 

f) lainojen ja luottojen antaminen, 

g) omaisuuden tai omistussuhteen luovuttaminen ja 

h) muun Venäjän lainsäädännön mukaisen liiketoiminnan harjoittaminen. 

 

Sisällöltään hyvin niukkoja takeita laissa ovatkin takuu ulkomaisen investoijan oikeuksien 

ja velvollisuuksien siirrettävyydestä toiselle henkilölle (artikla 7), takuu oikeutetusti 

saatujen tulojen, voittojen ja muiden oikeutetusti saatujen rahallisten erien käyttämiseen 

Venäjän federaation alueella ja niiden siirtämiseen alueen ulkopuolelle (artikla 11), takuu 

investointeina Venäjän federaatioon tuodun omaisuuden ja (asiakirja- tai elektronisessa 

muodossa olevan) tiedon esteettömään poisviemiseen Venäjän federaation alueelta (artikla 

12)254, takuu ulkomaisen investoijan oikeudesta hankkia arvopapereita (artikla 13), takuu 

ulkomaisen investoijan oikeuteen osallistua valtion privatisaatiohankkeisiin (artikla 14), 

takuu ulkomaisen investoijan oikeuteen kiinteistöihin, muihin luonnonvaroihin, 

rakennuksiin, laitteisiin ja muuhun ei-irtaimeen omaisuuteen (artikla 15).  

 

3.4 Pakkotoimenpiteiden kielto 

 

Ulkomaisen investoijan tai ulkomaisen sijoittajayhtiön omaisuuteen ei voi kohdistaa 

pakkotoimenpiteitä, kuten kansallistamista tai pakkolunastamista, paitsi Venäjän 

federaation lain tai federaation kansainvälisten sopimusten määrittämissä tapauksissa ja 

perusteella.255 Pakkolunastuksessa ulkomaiselle investoijalle tai ulkomaiselle 

                                                      
254 Ulkomainen investoija, joka alun perin toi maahan investointina omaisuutta on oikeutettu viemään tuon 
omaisuuden pois maasta ilman esteitä (kiintiöitä, lisensointia, tullitariffeja, yms.). 
255 laki ulkomaisista investoinneista artikla 8(1). 
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sijoittajayhtiölle maksetaan pakkolunastetun omaisuuden arvo. Kansallistettaessa 

ulkomaisen investoijan tai ulkomaisen sijoittajayhtiön omaisuutta korvataan kansallistetun 

omaisuuden arvo ja muut tappiot.256 Lainkohta on sopusoinnussa ylempänä osiossa IV.2. 

esitetyn, perustuslain 34 ja 35 artiklojen kanssa. 

Omaisuuden suojaa koskeva pakkotoimenpiteiden kielto on varsin niukka ja sen sisältö 

epämääräinen. Kompensaation määrän arvioinnista ja maksamismenettelystä ei ole 

yksityiskohtaisia säännöksiä Venäjän lainsäädännössä257. Tarkempia säännöksiä 

pakkotoimista on siviilikoodeksissa. Sen mukaan pakkolunastus voidaan suorittaa 

yhteiskunnan intressien turvaamiseksi valtiollisen orgaanin päätöksestä luonnonkatastrofin, 

onnettomuuden, epidemian, tai muun äärimmäisen olosuhteen (hätätila, poikkeustila) 

aikana258. Kansallistamisesta tuodaan esiin vain, että se tarkoittaa kansalaisen tai 

oikeushenkilön omaisuuden muuttamista valtion omaisuudeksi 259. Perusteita 

kansallistamiselle lainsäädäntö ei tunne, mutta käytännössä kansallistaminen on 

äärimmäinen keino talouden ja tuotannon pelastamiseksi kriisiolosuhteiden, kuten sodan, 

aikana260. Laissa mainittujen pakkotoimien lisäksi Venäjän siviililainsäädäntö tuntee 

sanktioluonteisen konfiskaation. 261 

Lainkohdasta puuttuu kansainvälisessä oikeudessa vakiintunut periaate, jonka mukaan 

ulkomaiseen omaisuuteen kohdistuvat pakkotoimenpiteet ovat sallittuja vain tilanteissa, 

joissa ne ovat välttämättömiä yhteiskunnallisten intressien saavuttamiseksi ja jolloin 

menetetyn omaisuuden korvaaminen on oltava nopea, tehokas ja riittävä262. Lain edeltäjä 

sisälsi nimenomaisesti edellä kuvatun kansainvälisen käytännön mukaisen säännön. 

Yleisesti tunnetun periaatteen jättäminen pois laista on harppaus huonompaan suuntaan 

Venäjän investointioikeuden kehityksessä.263 Laki ei liioin tunne välillistä tai vähittäistä 

pakkotoimenpiteen käsitettä, vaan pakkotoimenpide Venäjän oikeudessa tarkoittaa 

                                                      
256 laki ulkomaisista investoinneista artikla 8(2). 
257 Tagasheva 2010. 
258 Siviilikoodeksi art. 242. 
259 Siviilikoodeksi art. 235. 
260 Tagasheva 2010. 
261 Siviilikoodeksi art. 243. 
262 Sääntö on peräisin diplomaattisesta kirjeestä jo vuodelta 1938, jossa Yhdysvaltain ulkoministeri Cordell 
Hull kirjoitti Meksikolaiselle kollegalleen, että kansainvälinen oikeus kyllä sallii ulkomaisen omaisuuden 
pakkolunastuksen, mutta edellyttää siltä nopeaa, riittävää ja tehokasta kompensaatiota. Tämä täyden 
korvauksen periaate, joka tunnetaan myös Hullin sääntönä, tarkoittaa, että kompensaatiomäärän tulee vastata 
investoinnin going concern -menetelmällä laskettua täyttä markkina-arvoa. Ks. Comeaux – Kinsella s. 61 ja 
Dolzer – Schreuer 2008, s. 13 ja Farkhutdinov 2013, ss. 271–273. 
263 Farkhutdinov 2005, s. 278–279. 
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muodollista omistusoikeuden menettämistä, jota edeltänee vähintään jonkinlainen julkisen 

orgaanin toimenpide tai päätös pakkotoimenpiteen suorittamisesta.  

Pakkotoimenpiteitä koskeva lainkohta on edellä kuvatun mukaisesti varsin epämääräinen 

ja ennalta-arvaamaton. Ulkomaisen sijoittajan onneksi pakkotoimenpiteistä ja niiden 

johdosta maksettavista korvauksista on sovittu yksityiskohtaisemmin ja laajemmin 

käytännössä kaikissa kansainvälisissä sopimuksissa. Jopa Venäjän hallituksen 

vahvistamassa malli-investointisuojasopimuksessa on pakkotoimenpiteet määritelty paljon 

laajemmin ja tarkemmin (kursivointi tässä):  

”1) Sopijapuolen sijoittajan investointia, joka tehdään toisen sopijapuolen alueelle, ei voida 

altistaa pakkotoimenpiteille, jotka vastaavat seurauksiltaan pakkolunastusta 

[expropriation] tai kansallistamista (jäljempänä pakkolunastus), pois lukien tilanteet, 

jolloin nämä toimenpiteet suoritetaan yhteiskunnan etujen vuoksi toisen sopijapuolen 

lainsäädännön menettelytapoja noudattaen, ilman diskriminaatiota ja sisältäen nopean, 

riittävän ja tehokkaan kompensaation; 

2) Kompensaation täytyy vastata pakkolunastetun investoinnin markkina-arvoa siltä 

päivältä, jolloin virallisesti tuli tietoon suoritettu tai tulossa oleva pakkolunastus. 

Kompensaatio maksetaan ilman pidätyksiä vapaasti vaihdettavissa olevalla valuutalla ja 

sen voi siirtää vapaasti sopijapuolten alueiden välillä. Pakkolunastushetken ja maksun 

välisenä aikana kompensaatiolle lasketaan kaupallisen käytänteen mukainen korko, mutta 

ei vähempää kuin kuuden kuukauden LIBOR264 Yhdysvaltain dollareille. ”265 

Tietääkseni Venäjä ei ole solminut oman mallisopimuksen mukaista 

investointisuojasopimusta yhdenkään länsimaan kanssa 2000-luvulla.  

 

 

3.5 Stabilisaatiolauseke 

 

Lakiin on kirjattu stabilisaatiolauseke (ns. isoisän klausuuli, engl. grandfather clause) eli 

sijoittajan suoja epäedullisia lainsäädäntömuutoksia vastaan. Mikäli prioriteetti-

                                                      
264 London Interbank Offered Rate. 
265 ks. Venäjän hallituksen asetus No. 456 (2011) ”Sopimuspohja”, artikla 4. 
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investointiprojektin266 rahoituksen aloittamisen jälkeen astuu voimaan uusia federatiivisia 

lakeja tai muita normatiivia päätöksiä, jotka muuttavat veroja (lukuun ottamatta 

valmisteveroa ja arvonlisäveroa) tai maksuja valtion budjetin ulkopuolisiin rahastoihin 

(lukuun ottamatta eläkerahastoon tehtäviä maksuja) tai jos voimassa oleviin lakeihin tai 

normatiivisiin päätöksiin tehdään muutoksia tai lisäyksiä, joiden seurauksena prioriteetti-

investointiprojektia suorittavan ulkomaisen investoijan kokonaisverotaakka267 nousee tai 

mikäli astuu voimaan muita rajoitteita tai kieltoja, jotka vaikuttavat ulkomaisen investoijan 

tai ulkomaisen sijoittajayhtiön suorittamaan prioriteetti-investointiprojektiin, niin tällaisia 

muutoksia ei sovelleta ulkomaiseen investoijaan tai ulkomaiseen sijoittajayhtiöön.268  

Stabilisaatiosuoja myönnetään vain ulkomaiselle sijoitusyhtiölle, jonka a) osuuspääomasta 

yli 25 prosenttia kuuluu ulkomaiselle sijoittajalle, tai b) ulkomaiselle sijoitusyhtiölle269, 

joka osallistuu prioriteetti-investointiprojektiin toteuttamiseen, jolloin osuuspääoman 

määrällä ei ole merkitystä. Tämän lainkohdan sisältö on hyvin epämääräinen. 

Lainkohdan sanamuodon mukaan ulkomaiseen investoijaan ei sovelleta 

investointiprojektin aloittamisen jälkeen voimaan astuneita lakeja huolimatta siitä, olivatko 

tällaiset muutokset tiedossa projektia suunniteltaessa tai aloitettaessa. 

Stabilisaatiolausekkeen voimassaoloaika on investoinnin takaisinmaksuaika270, kuitenkin 

korkeintaan 7 vuotta siitä, kun investointiprojektin rahoitus aloitettiin. 

Lainkohdassa on mainittu vain lainsäädäntö mahdollisena muutoksena investoijan 

olosuhteissa. Ulkomaisen sijoittajan olosuhteet määrittyvät käytännössä usein sopimuksen, 

ei lainsäädännön perusteella. Monesti tosiasiassa valtion antamana ”takeena” toimii 

yksityisen subjektin julkisen vallan edustajan kanssa solmima sopimus (konsessio-, 

tuotannonjako- tai muu investointisopimus). Tällaisessa sopimuksessa on usein sovittu 

erilaisista edullisista ehdoista, mutta takeita niiden muuttumattomuudesta ei 

                                                      
266 Prioriteetti-investointiprojekti on lain mukaan Venäjän federaation hallituksen vahvistamaan luetteloon 
sisältyvä projekti, jossa ulkomaisten investointien yhteenlaskettu osuus on vähintään 1 miljardi ruplaa (tai 
vähintään lain voimaantulopäivänä vallinneen Venäjän keskuspankin kurssin mukainen vastaava summa 
ulkomaanvaluutassa) tai projekti, jossa ulkomaisen investoijan pääomasijoitus projektia suorittavassa 
ulkomaisessa sijoittajayhtiössä on vähintään 100 miljoonaa ruplaa. laki ulkomaisista investoinneista artikla 2. 
267 Lain mukaan kokonaisverotaakka on yhteenlaskettu laskennallinen rahamäärä, joka ulkomainen investoija 
tai ulkomainen sijoittajayhtiö on investointiprojektin aloitushetkellä maksettava veroja (lukuun ottamatta 
valmisteveroa ja arvonlisäveroa) tai maksuja valtion budjetin ulkopuolisiin rahastoihin (lukuun ottamatta 
eläkerahastoon tehtäviä maksuja). laki ulkomaisista investoinneista artikla 2. 
268 laki ulkomaisista investoinneista artikla 9. 
269 tässä ”ulkomaisella sijoitusyhtiöllä” tarkoitetaan samaa kuin osiossa IV.3. 
270 Investoinnin takaisinmaksuaika on lain mukaan aika, joka kuluu investointiprojektin alkamisesta suoralla 
ulkomaisella sijoituksella siihen saakka, kunnes puhtaan voiton ja poistojen ja investointikulujen erotuksesta 
tulee positiivinen luku eli ”plusmerkkinen”. 
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lainsäädännössä anneta. Pacta sunt servanda-periaatteesta huolimatta reaalimaailmassa 

valtio on paljon voimakkaampi sopimusosapuoli ja saanee muutokset aikaan niin 

halutessaan. Doronina pitää sopimusmuutosten jättämistä lain sääntelyn ulkopuolelle 

yhtenä lain epäkohdista.271 

Stabilisaatiolauseketta ei niin ikään sovelleta sellaisiin lainsäädäntömuutoksiin, jotka 

tehdään perustuslaillisen järjestyksen, siveellisyyden, terveyden, kolmansien oikeuksien ja 

oikeutettujen intressien, maanpuolustuksen tai valtion turvallisuuden suojaamiseksi. 

Lauseke ei myöskään suojaa ulkomaisen sijoittajayhtiön tytäryhtiöitä tai 

investointiprojektiin osallistuvia muita kumppaneita, esimerkiksi venäläisiä 

aliurakoitsijoita. Lainsäädännön negatiiviset vaikutukset voivat siten välillisesti vaikuttaa 

voimakkaastikin investointiprojektiin.  

Laissa on lisäksi annettu Venäjän hallitukselle merkittäviä valtuuksia, jotka vaikuttavat 

tosiasiassa stabilisaatiolausekkeen soveltamiseen. Hallitus muun muassa määrittää 

epäsuotuisan muutoksen arvioinnin kriteerit ja määrää prioriteetti-investointiprojektien 

rekisteröimismenettelystä.  

Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, ettei stabilisaatiolauseke loppuen lopuksi takaa kovin 

paljoa. Stabilisaatiolauseke voi kuitenkin saada merkitystä varsinaisen soveltamisalansa 

ulkopuolella, kuten seuraavissa tapauksissa on käynyt: 

 

Asiassa № А56-34170/2006 ulkomainen sijoittajayhtiö (Ford Motor) oli solminut 

liittovaltiosubjektin (Leningradin alue) kanssa investointisopimuksen, jossa oli annettu 

vapautus verosta ja määrätty verovapautukselle määräaika. Lakia, johon verovapautus 

sopimuksessa perustui, muutettiin siten, että kaikkien verovapautuksien oli määrä loppua 

viimeistään 1.1.2004. Näin ollen Ford Motorsin investointiprojektin verovapauden 

määräaikaa oli lakia säätämällä lyhennetty siitä, mitä siitä oli ennen lakimuutosta 

liittovaltiosubjektin kanssa sovittu. Verotarkastuslaitos oli vuonna 2006 määrännyt 

1.1.2004 alkaen maksamatta jääneet verot korkoineen maksettaviksi. Yhtiö valitti 

päätöksestä arbitraatiotuomioistuimeen, joka hyväksyi valituksen ja poisti virheelliseksi 

todetun verotarkastuslaitoksen määräyksen perustellen päätöstään mm. sillä, että 

lakimuutos oli huonontanut ulkomaisen sijoittajayhtiön oikeusasemaa verotussubjektina ja 

tapauksessa yhtiötä suojasi ulkomaisista investoinneista annetun lain 9 artiklan mukainen 

                                                      
271 Doronina 2000, s. 18. 
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”isoisän klausuuli”. Leningradin alueen valitustuomioistuin ei muuttanut alemman 

arbitraatiotuomioistuimen ratkaisua. 272  

 

Eräässä toisessa tapauksessa prokuraattori (Venäjällä omintakeinen syyttäjäinstituutio, 

yleinen syyttäjä) nosti kanteen liittovaltiosubjektin hallitusta vastaan sen ulkomaiselle 

investoijalle antamien verohelpotuksien johdosta, koska verohelpotukset olivat sen 

mielestä alueen intressien vastaisia. Ulkomainen sijoittajayhtiö oli sijoittanut 40 miljoonaa 

dollaria hankkeeseen, jonka aloittamisen jälkeen lainsäädäntö oli muuttunut niin, että 

yhtiön kokonaisverotaakka oli kasvanut. Tästä syystä alueen hallitus oli myöntänyt 

ulkomaiselle sijoittajayhtiölle verohelpotuksia kolmen vuoden määräajaksi. 

Liittovaltiosubjektin hallitus oli perustellut päätöstään halukkuudella noudattaa 

kansainvälisestä käytännöstä tuttua periaatetta, sijoittajan suojelua epäedullisilta 

muutoksilta, josta myös laissa ulkomaisista investoinneista 9 artiklassa on kyse. 

Arbitraatiotuomioistuin hylkäsi yleisen syyttäjän ajaman kanteen ja säilytti voimassa 

hallituksen myöntämän määräaikaisen verohelpotuksen.273  

 

3.6 Riidanratkaisu 

 

Ulkomaisen investoijan investoinnin toteuttamiseen tai kaupalliseen toimintaan Venäjän 

federaation alueella liittyville riidoille taataan ”asianmukainen riidan selvittäminen”: riita 

ratkaistaan kansainvälisten sopimuksien ja Venäjän lainsäädännön mukaisesti joko 

yleisessä tuomioistuimessa, arbitraatiotuomioistuimessa tai kansainvälisessä 

välimiesmenettelyssä.274 

Suomalaisyhtiön näyttäisi olevan kannattavampaa vedota sijoittajasuojasopimukseen, sen 

määritelmiin ja soveltamisalaan, joka myöhemmin esitettävällä tavalla näyttäisi olevan 

lakia ulkomaisista investoinneista edullisempi vaihtoehto.  

 

 

                                                      
272 tuomiopöytäkirja on löydettävissä esimerkiksi osoitteesta http://docs.cntd.ru/document/894220499, linkki 
tarkistettu 10.2.2014. 
273 ks. Venäjän Korkeimman arbitraatiotuomioistuimen tiedotuskirje 2001, kohta 8. 
274laki ulkomaisista investoinneista art. 10 
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4. Laki strategisista investoinneista275 

 

Vuonna 2008 Venäjällä astui voimaan laki strategisista investoinneista, joka identifioi 42 

toimialaa, joilla on strategista merkitystä valtion puolustuksen ja turvallisuuden kannalta. 

Laki asetti erityisen etukäteisen hyväksymismenettelyn ulkomaisille investoinneille näillä 

toimialoilla. Lain mukaan ulkomaisten investoijien, jotka haluavat kasvattaa 

omistusosuuttaan strategisessa yhtiössä yli tietyn osuuden, täytyy hakea kaupalle 

hyväksyntää erityiseltä komissiolta, jota johtaa pääministeri276. Lakia näyttäisi 

sovellettavan strategisten yhtiöiden osakekauppoihin muttei esimerkiksi strategisten 

yhtiöiden varallisuuden myyntiin. USA:ssa vastaava komissio on CFIUS eli Committee on 

Foreign Investment in the United States277.  

Lain tavoitteena oli selventää ulkomaisten sijoittajien oikeutta maahantuloon ja luoda 

pirstaloituneen normiston ja hajanaisen käytännön tilalle yksi yhtenäinen ja läpinäkyvä 

lupamenettely one stop shop -tyylillä. Ennen lain voimaantuloa rajoituksista oli säädetty 

lukuisilla toimialakohtaisilla alemman tason säädöksillä, jotka sisälsivät erilaisia 

menettelyjä ja olivat usein ristiriidassa keskenään. 

Lakia kiiteltiin sen oikeustilaa selventävän luonteen vuoksi, mutta laki on myös ollut 

huomattavan kritiikin kohteena. Venäjä on mielestäni avoimempi ulkomaisten investoijien 

kohtelusta kuin esimerkiksi Yhdysvallat, sillä Venäjällä aiheesta on kuitenkin yritetty 

säätää selventävä (mutta rajoittava) laki.278 Osittain kritiikin seurauksena lakia muutettiin 

2011, jolloin hyväksymismenettelyä yksinkertaistettiin ja strategisten toimialojen laajuutta 

                                                      
275 Lain koko nimi vapaasti suomennettuna on laki ulkomaisista investoinneista kaupallisiin yhteenliittymiin, 
joilla on strategista merkitystä maan puolustuksen ja turvallisuuden kannalta. 
276 Huomautettakoon uudelleen tässä yhteydessä, että pääministeri johtaa puhetta myös FIAC:ssa, jonka 
tehtävä on edistää ulkomaisia investointeja. FIAC:sta lisää ks. osio III.3.  
277 Venäjän käyttämää logiikkaa, jossa pääministeri johtaa puhetta sekä ulkomaisia investointeja rajoittavassa 
että edistävässä komiteassa on löydettävissä myös Yhdysvalloista. Laitinen on todennut että ”niin sanotun 
Exon-Florio Amendment -lain mukaisesti Yhdysvaltain presidentillä on valta tutkia yrityskauppoja, joissa 
ulkomaalaiset ostavat amerikkalaisia yrityksiä ja joissa on mukana kansalliseen turvallisuuteen liittyviä 
riskejä. Jos yrityskaupasta aiheutuu uhkaa Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle, presidentti voi niin 
halutessaan estää yritysjärjestelyn tai asettaa sen toteutumiselle ehtoja. Mikäli yrityskaupalla on merkittäviä 
vaikutuksia kansalliselle turvallisuudelle, on yrityskaupan osapuolten tehtävä järjestelystä ennakkoselvitys 
liittovaltion viranomaisille, jotka aloittavat järjestelyn käsittelyn. Presidentin avuksi tapausten käsittelyyn on 
perustettu valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva komitea – Committee on Foreign Investment in the 
United States. Koska komitean työ on melko salaista, ei ole olemassa tarkkoja tilastoja siitä, kuinka paljon 
ennakkoselvityspyyntöjä komitea on käsitellyt ja kuinka niissä on käynyt. Julkisuuteen asia päätyy yleensä, 
jos yritysjärjestelyn jompikumpi osapuoli päättää itse julkistaa asian.” Laitinen 2007, ss. 148–149. 
278 Ibid. 
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kavennettiin. Aiemmin hyväksymismenettelyn perustavaa 10 prosentin omistusosuutta 

strategisissa yhtiöissä nostettiin 25 prosenttiin.  

Vuodesta 2008 komissio näyttäisi hylänneen vain 8 yhteensä 136:ta lupahakemuksesta ja 

24 lisäehdoin. Lupamenettely ei näyttäisi olleen merkittävä este investoinneille, vaikka ei 

ole tietoa siitä, kuinka paljon laki on vähentänyt investointihalukkuutta kyseisille 

toimialoille tai kuinka moni projekti on lopetettu komissiolta saadun alustavan mielipiteen 

takia ilman että varsinaista lupaa olisi haettukaan.279 

Strateginen yhtiö on Venäjän federaatiossa perustettu yhteenliittymä, joka harjoittaa 

ainakin yhtä lain strategiseksi määrittelemää aktiviteettia280. Aktiviteetit voidaan jakaa 

karkeasti neljään kategoriaan281:  

1) Luonnonvarat – sisältäen erilaisten luonnonvarojen etsintään, prosessointiin ja 

hyödyntämiseen liittyvät toimet, edellyttäen kuitenkin, että luonnonvarat sijaitsevat 

alueella, joka on kvalifioitu valtiolle tärkeäksi alueeksi282. 

2) Maanpuolustus – sisältäen ase- ja puolustustarviketeollisuuteen ja radioaktiivisiin 

materiaaleihin liittyvät toimet. Avaruus- ja ilmailuliikenne sekä salaamistekniikka 

kuuluu myös tähän ryhmään. 

3) Media – sisältäen televisio- ja radiolähetykset sekä tietyt paino- ja julkaisualat. 

4) Valtion monopolit283 – sisältäen tiedotus- ja metalliyhtiöiden lisäksi myös monet 

luonnolliset monopolit284. 

Mikä tahansa strategiseen toimialaan liittyvä toiminta lasketaan strategiseksi huolimatta 

siitä, onko se kyseisen yhtiön päätoimiala vai ei. Laki koskee vain osakekauppoja, eikä 

                                                      
279 U.S. Department of State’s statement 2012 ja Sutela 2012, s. 192. 
280 laki strategisista investoinneista artikla 6. 
281 Marisin et al. 2009, s. 160. 
282 Eräät maa-alueet Venäjällä julistettu federaatiolle tärkeiksi alueiksi. Päivitettävä virallinen lista maa-
alueista löytyy osoitteesta www.rosnedra.com/ category/144.html. Tärkeäksi alueeksi voidaan julistaa alue, 
1) joka sisältää uraania, timantteja, puhdasta kvartsia, yttriumia, nikkeliä, kobolttia, tantalumia, niobiumia, 
berylliumia, litiumia tai platinaa; tai 
2) joka valtion arvioiden mukaan sisältää hyödyntämiskelpoisen, yli 70 miljoonan tonnin öljy-esiintymän tai 
yli 50 miljoonan kuutiometrin maakaasu-esiintymän, kultaa yli 50 tonnia tai kuparia yli 500 000 tonnia; tai 
3) joka sijaitsee Venäjän sisäisillä tai ulkoisilla vesialueilla; tai 
4) joka on tarpeen Venäjän puolustuksen ja turvallisuuden kannalta. Ks. Clifford Chance 2012.  
283 Suomessa valtion monopoleja ovat esimerkiksi Alko, VR-Yhtymä ja Raha-automaattiyhdistys. Itella eli 
entinen Postilaitos oli aiemmin valtion monopoli. Venäjällä esimerkiksi rautatieyhtiö RZD OAO nauttii 
valtion monopoliasemasta. 
284 Wikipedian mukaan ”luonnollinen monopoli on taloustieteissä tilanne, jossa taloudellisesti tehokkain tila 
saavutetaan yhdellä ainoalla tuottajalla. Yleensä taloustieteessä usean tuottajan kilpailutilanne saa aikaan 
monopolia tehokkaamman talouden tilan. Luonnollisen monopolin tapauksessa syynä monopolin 
tehokkuuteen on usein skaalaetu, josta seuraa uusien yritysten korkea kynnys tulla markkinoille.” Ks. 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Luonnollinen_monopoli, luettu 6.2.2014 klo 10.45.  
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siinä suoranaisesti kielletä perustamasta täysin uutta yhtiötä, joka aloittaa toiminnan 

strategisella toimialalla. Tällaiselle uudelle toimijalle tuskin tultaisiin myöntämään 

toiminnan edellyttämää lupalisenssiä ilman komission hyväksyntää. 285 

Lain noudattamatta jättämisen sanktio on ankara: lakia rikkovat transaktiot ovat 

mitättömiä. Toisin sanoen Venäjän oikeuslaitos ei anna oikeussuojaa lakia rikkoneille 

transaktioille. Lakia on sovellettu tuomioistuimissa vain vähän ja selväksi on tullut vain se, 

että laki sisältää useita ristiriitaisuuksia ja epävarmuuksia. Vuoden 2011 uudistuksista 

huolimatta on vaikea määritellä lain tarkkaa soveltamisalaa ja siten sen merkitystä 

ulkomaisille sijoittajille. 286 

Rajoitussäädäntö voi olla ulkomaiselle sijoittajalle riski, jos vasta investoinnin aloittamisen 

jälkeen investointi tulkittaisiin sijaitsevan strategisella toimialalla. Nähdäkseni tämä olisi 

mahdollista ainakin kahdessa tilanteessa: joko investoija ei ole ottanut asiasta selvää tai 

ennen investointia komitea tai muu julkinen taho olisi uskotellut, ettei investointia olla 

tekemässä strategiselle toimialalle. 

Strategisilla toimialoilla toimivilla yhtiöillä lienee etulyöntiasema muilla toimialoilla 

toimiviin yhtiöihin nähden korostuneen poliittisen huomionsa vuoksi. Ylipäätään 

strategisella toimialalla ei voine toimia ilman hyvin korkeatasoista poliittista tukea. 

 

 

5. Venäjän federaation subjektien lainsäädäntö 

 

Venäjän federaatio koostuu nykyään 83 federatiivisesta “subjektista”, eli 

paikallishallintoyksiköstä. Jako heijastelee pitkälti Venäjän kansojen etnistä jakoa 

sosialismin ajalta. Suurimmat yksiköt ovat 21 tasavaltaa (respublik), joita johtavat niissä 

vaaleilla valittu presidentti. Muita itsenäisiä subjekteja ovat kuvernöörien johtamat 46 

aluetta (oblast), 9 aluepiiriä (krai), 4 autonomista piirikuntaa ja yksi autonominen alue. 287 

Myös Moskovan ja Pietarin kaupungit ovat itsenäisiä federatiivisia subjekteja. Jokaisella 

83 subjektilla on oma hallinto ja oma investointipolitiikkansa. Presidentti Jeltsinin 

                                                      
285 Marisin et al. 2009, ss. 160–161. 
286 ks. Clifford Chance 2012. 
287 Perustuslain artikla 65. 
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aikakaudella 90-luvulla alueiden valta kasvoi voimakkaasti, mutta presidentti Putinin 

aikakaudella valta on keskittynyt takaisin Moskovaan ja subjektien tosiasialliset 

toimivaltuudet ovat vähentyneet288. 

Venäjän federaation subjektit voivat säätää omia lakeja toimivaltansa puitteissa, mutta 

niiden hyväksymät lait eivät saa olla ristiriidassa federatiivisten lakien kanssa289. 

Perustuslaissa on listattu keskushallinnon yksinomaiseen ja federaation ja subjektien 

yhteiseen toimivaltaan kuuluvat asiat290. Subjektit nauttivat ”täyttä valtiollista valtaa” ja 

niillä on yksinomainen toimivalta asioissa, jotka ovat federaation yksinomaisen tai 

yhteisen toimivallan ulkopuolella291. Yhteiseen toimivaltaan kuuluu paljon joko suoraan tai 

välillisesti liiketoimintaan vaikuttavia asioita. Vaikka paikallishallinnon toimivalta puuttua 

liiketoiminnan sääntelyyn on rajoitettua, joutuu ulkomainen investoija väistämättä 

tekemisiin alueellisen lainsäädännön kanssa.  

Liittovaltiosubjektit voivat hyväksyä ulkomaisia investointeja koskevia lakeja ja muita 

normatiivisia investointisääntöjä292. Investointiolosuhteet voivat siksi vaihdella 

voimakkaasti eri alueiden välillä riippuen niillä voimassa olevista investointiolosuhteisiin 

vaikuttavista laeista ja paikallishallinnon muusta toiminnasta yleensä. Subjektit ovat 

perustaneet investointitoimintaa edistäviä hallintaelimiä ja solmineet yhtiöiden kanssa 

niiden toimintaedellytyksiä parantavia investointisopimuksia293, joissa myönnetään 

verohelpotuksia ja luovutetaan maata teollisuuden tarpeisiin. Haastatelluista yhtiöistä vain 

Metsä Group kertoi solmineensa investointisopimuksen paikallishallinnon kanssa294. 

Verohelpotukset ovat subjektien pääasiallinen keino houkutella ulkomaisia sijoituksia 

alueelleen.295  

Tyypillisesti helpotuksia myönnetään ns. prioriteetti- tai korkean prioriteetin sijoituksille, 

joiden määritelmä ja valintakriteerit voivat vaihdella alueittain. Alueet pyrkivät 

                                                      
288 OECD 2006, s. 43 ja Långström ss. 191–192. 
289 Tämä ristiriidattomuus ei ainakaan vielä 90-luvun lopussa toteutunut lainkaan. Pelkästään vuonna 1999 
Venäjän alueilla säädettiin yli 1700 normatiivista säädöstä, joista jopa kolmasosa oli ristiriidassa perustuslain 
kanssa. Ks. OECD 2001, s. 112. 
290 Perustuslain artiklat 71 ja 72. 
291 Perustuslain artikla 73. 
292 Ulkomaisista investoinneista annetun lain 3(2) artikla. 
293 Alueiden solmimat investointisopimukset eivät kuulu kansainvälisen oikeuden alaan, sillä kyseessä ei ole 
valtiosopimus, koska siinä toinen osapuoli on yksityinen subjekti. Kansainvälisen oikeuden perinteisen 
näkemyksen mukaan ei-suvereeneilla subjekteilla ei ole kansainvälisiä oikeuksia ja ulkomaiselle sijoittajalle 
aiheutunut vahinko nähdään ennemminkin vieraalle valtiolle kuin investoijalle aiheutuneena vahinkona. 
294 Kaikkonen 2014. 
295 KTM 2005 ss. 59–60 ja OECD 2006, ss. 43–44 ja Heikkilä 2010, ss. 22–23. 
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toteuttamaan itselleen suotuisimmat projektit, joten mitä suuremmasta ja sosiaalisesti 

tärkeämmästä hankkeesta on kyse, sitä korkeampi on poliittishallinnollinen riski. 

Käytännössä paikallisyrityksellä on usein etulyöntiasema ulkomaiseen investoijaan 

nähden.296 Ruukki Groupin sellutehtaan kohtalo Kostroman alueella on esimerkki tästä ja 

muutenkin poliittisen riskin realisoitumisesta297.  

Paikallishallinnon sääntelyssä piilee riski esimerkiksi siitä, että federaatio (keskushallinto) 

säätää lain, joka on alueen aiemmin säätämän lain tai investoijan kanssa solmitun 

sopimuksen kanssa ristiriidassa. Ilmeisesti stabilisaatiolauseke voi saada joissain tällaisissa 

tilanteissa merkitystä, kuten osiossa IV.3.5 selostetuissa tapauksissa oli käynyt. Toinen 

riski liittyy alueiden toimivallan rajoihin. On mahdollista, että alueen kanssa sovitaan 

asioista, jotka kuitenkin keskushallinnon mielestä ylittävät paikallishallinnon toimivallan 

eli keskusvallan mielestä oikea julkinen taho olisi ollut federaatio (esimerkiksi federaation 

hallitus tai jokin ministeriö), ei liittovaltiosubjekti. Siksi investoijan olisi hyvä tuntea 

vähintäänkin perustuslaissa säädetty toimivaltajako ennen investointisopimuksen 

solmimista. 

 

5.1 Esimerkkinä Pietarin kaupungin investointilainsäädäntö298 

Pietarin investointilainsäädännön perusta on alueellinen laki valtiollisesta tuesta 

investointitoiminnalle Pietarin kaupungin alueella299. Sen tarkoitus on lisätä investointeja 

Pietarin alueella ja luoda suotavat olosuhteet investointitoiminnalle (ml. ulkomaisille 

investoinneille) sekä turvata investointiosapuolten oikeudet. Laki mahdollistaa erilaisia 

                                                      
296 Ibid. 
297 Ruukki Groupin oli määrä rakentaa Venäjälle miljardiluokan sellutehdas Moskovan koillispuolella 
sijaitsevan Kostroman alueelle. Yhtiö oli solminut Kostroman alueen kanssa investointisopimuksen 
veroetuuksista, hakkuuoikeuksista ja tehdasalueen hankinnasta vuonna 2007. Investoinnin toteuttamisen 
edellytys oli, että yhtiölle myönnetään prioriteetti-investoijan status alueella, josta yhtiö jätti hakemuksen 
vuoden 2007 lopulla. Investointiprojekti joutui kovaan vastatuuleen sen jälkeen kun alueen kuvernööri kuoli 
auto-onnettomuudessa. Venäjän presidentti V. Putinin nimittämän uuden kuvernöörin suhtautuminen Ruukki 
Groupin aikeisiin oli viileämpi kuin edeltäjänsä. Ensin Kostroman alue esitti muutosehdotuksia jo solmittuun 
investointisopimukseen ja syytti yhtiötä sopimusrikkomuksista. Myöhemmin alue hylkäsi yhtiön prioriteetti-
statushakemuksen. Ruukki Group joutui vetäytymään koko hankkeesta, jonka valmistelu oli aiheuttanut sille 
jo yli 20 miljoonan euron kustannukset. Yhtiö haastoi alueen oikeuteen mutta vetäytyi myöhemmin 
oikeusprosessista. Pian hankkeen kaaduttua venäläinen Aspek Group alkoi suunnitella vastaavanlaista 
hanketta ja solmi alueen kanssa aiesopimuksen. Ks. Heikkilä 2010 ss. 15–16. 
298 Pietarin kaupungin valmistama, ulkomaalaisille sijoittajille suunnattu englanninkielinen kattava yleisesitys 
Pietarin investointi-ilmapiiristä Doing Business in St. Petersburg on saatavilla osoitteesta 
http://doingbusiness.ru/phocadownload/2013.doing.business.in.st.petersburg.pdf  
299 ks. Pietarin kaupungin laki valtiollisesta tuesta investointitoiminnalle Pietarin kaupungin alueella (1998). 
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tukia investoinneille, kuten kaupungin takauksia, verohelpotuksia ja edullista 

maanvuokraa.  

Investointiprojektille voidaan myöntää strategisen investointiprojektin status Pietarin 

kaupungissa edellytyksin, joista määrätään Pietarin laissa strategisista 

investointiprojekteista300. Strategiset investointiprojektit toteutetaan Pietarin kaupungin 

kanssa solmittavan investointisopimuksen mukaisesti, jossa investoijalle voidaan myöntää 

huomattavia investointi-insentiivejä.   

Muita Pietarin investointitoimintaan liittyviä normatiivisia lähteitä ovat laki Pietarin 

kaupungin osallistumisesta julkis-yksityisiin suhteisiin301, Pietarin kaupunginhallituksen 

päätökset No. 89 investointi- ja strategisten projektien komiteasta302 ja No. 346 toimista 

julkis-yksityisten suhteiden kehittämiseksi303. 

  

                                                      
300 ks. Pietarin kaupungin laki strategisista investointiprojekteista, strategisista investoijista ja partnereista 
No. 742-138 (2008). 
301 ks. Pietarin kaupungin laki Pietarin kaupungin osallistumisesta julkis-yksityisiin suhteisiin (2006). 
302 ks. Pietarin kaupunginhallituksen päätös No. 89 investointi- ja strategisten projektien komiteasta (2003). 
303 ks. Pietarin kaupunginhallituksen päätös No. 346 toimista julkis-yksityisten suhteiden kehittämiseksi 
(2009). 
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V SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN INVESTOINTISUOJASOPIMUS 

 

 

1. Kansainvälisten sopimusten asema Venäjän oikeusjärjestelmässä 

 

Kansainvälisellä oikeudella ja kansainvälisillä sopimuksilla on erityinen asema Venäjän 

oikeusjärjestelmässä. Perustuslain mukaan (kursivointi tässä) yleisesti hyväksytyt 

kansainvälisen oikeuden periaatteet ja normit ja Venäjän federaation kansainväliset 

sopimukset ovat olennainen osa sen oikeusjärjestelmää. Jos Venäjän federaation tekemässä 

kansainvälisessä sopimuksessa on määritelty muista säännöistä kuin omassa 

lainsäädännössä on määritelty, sovelletaan kansainvälisen sopimuksen edellyttämiä 

sääntöjä304. Säännös sisältyy perustuslain ensimmäiseen osioon, jonka painoarvo on 

korostunut. Osion säännöksien muuttaminen on säädetty vaikeammaksi kuin muiden 

perustuslain osioiden ja jo osion otsikko, ”perustuslaillisen järjestyksen perusteet”305, 

ilmentää sen korkeaa asemaa perustuslain sisäisessä hierarkiassa.  

Perustuslakituomioistuin on vahvistanut kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten 

sopimusten aseman toteamalla eräässä päätöksessään306, että (kursivointi tässä) 

perustuslaissa vahvistettujen oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti valtion elimet ovat 

toiminnassaan velvoitetut niin kansallisen kuin kansainvälisen oikeuden sääntöihin. 

Yleisesti hyväksytyt kansainvälisen oikeuden periaatteet ja normit sekä Venäjän 

federaation kansainväliset sopimukset ovat olennainen osa sen oikeusjärjestelmää ja niitä 

tulee tunnollisesti noudattaa, muun muassa sisällyttämällä ne kansalliseen lainsäädäntöön. 

Venäjän oikeudessa pätee siten yleissääntö, että kansainvälisen sopimuksen määräykset 

syrjäyttävät niiden kanssa ristiriidassa olevat Venäjän oikeuden normit. Tämä yleissääntö 

on toistettu sekä siviilikoodeksissa että Venäjän kansainvälisiä sopimuksia koskevassa 

laissa307. Kansainväliset sopimukset sijoittuvat oikeuslähdearvoltaan samalle tasolle kuin 

perustuslaki, mutta perustuslain kanssa ristiriidassa olevat sopimukset tai niiden 

                                                      
304 Perustuslain artikla 15.4. 
305 Venäjäksi Основы конституционная строя (Osnovy konstitucionnaja stroja). 
306 ks. Venäjän perustuslakituomioistuimen kannanotto 31.7.1995 No. 10 P. 
307 ks. Siviilikoodeksi art. 7 ja Laki kansainvälisistä sopimuksista No. 101-FZ (1995), artikla 5. 
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määräykset eivät kuitenkaan ole sovellettavissa308. Juridinen vuorovaikutus kansainvälisen 

sopimusten ja kansallisen lainsäädännön välillä on välitöntä, ja Venäjän oikeusjärjestelmän 

erityispiirteenä on kansainvälisten sopimusten suora soveltuvuus valtion 

lainkäyttöorgaaneissa, mukaan lukien tuomioistuimissa. 309 

Kansainvälisten sopimusten merkitystä ei kuitenkaan pidä liioitella, ja tutkimuksen aiheen 

kannalta tulee muistaa, etteivät investointeja koskevat kansainväliset sopimukset syrjäytä 

kansallisen lainsäädännön soveltamista vaan asettavat ulkomaiselle investointitoiminnalle 

standardit, joihin Venäjän on kansallinen lainsäädäntönsä harmonisoitava. Jos/Kun 

sopimus on implementoitu lainsäädäntöön, sen tulkinta voi saada eri sisällön kuin mitä 

kansainvälisellä sopimuksella on jossain muussa valtiossa. Venäjällä on myös ollut tapana 

allekirjoittaa kansainvälinen sopimus mutta jättää se ratifioimatta, mikä on edellytys 

kansainvälisen sopimuksen voimaan astumiselle Venäjän oikeudessa. On siten hyvin 

pitkälti tulkintakysymys, ovatko kansalliset normit sopusoinnussa kansainvälisten 

velvoitteiden kanssa. Siksi tässä yhteydessä on huomautettava, että Venäjä on 

allekirjoittanut ja ratifioinut valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen.  

Wienin yleissopimuksen yleisessä tulkintasäännössä310 viitataan valtiosopimuksen 

tarkoitukseen ja päämäärään. Epäilyksettä investointisopimuksien tarkoitus ja päämäärä 

liittyvät kiinteästi ulkomaisten sijoitusten tervetulleisuuteen ja haluttavuuteen, 

vastaanottajavaltion ja investoijan investoinnista saamiin hyötyihin, tarvittavien 

olosuhteiden luomiseen ulkomaisten sijoitusten edistämiseksi ja siten kaikenlaisten 

ulkomaisten investointien virtaa vähentävien tai haittaavien esteiden ja hankaluuksien 

poistamiseksi. Investointisuojasopimusten tarkoitus on juuri pitkäaikaiselle investoinnille 

ominaisten riskien vähentäminen eli ennustettavan ja vakaan investointi-ilmaston 

luominen.311  

Kuten kaikkien valtiosopimusten, myös investointisopimusten määräykset on 

ymmärrettävä ja tulkittava kansainvälisen oikeuden yleisten tulkintasääntöjen mukaisesti. 

Tämä tarkoittaa muun muassa kansainvälisen tapaoikeuden ja oikeuskäytännön 

huomioimista mutta myös yleisten oikeusperiaatteiden ja oikeustieteellisen doktriinin 

                                                      
308 Perustuslaki artikla 125.6. 
309 Orlov 2010, s. 35 ja Burnham 2004, s. 26–27 ja Butler 2006, s. 34–36. 
310 Wienin yleissopimuksen artikla 31(1) kuuluu: ”Valtiosopimusta on tulkittava vilpittömässä mielessä ja 
antamalla valtiosopimuksessa käytetyille sanonnoille niille kuuluvassa yhteydessä niiden tavallinen merkitys, 
sekä valtiosopimuksen tarkoituksen ja päämäärän valossa.” 
311 Dolzer – Schreuer 2008, s. 21–22. 
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huomioon ottamista siten kuin Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännössä 

määrätään312. Näillä on merkitystä erityisesti silloin, kun investointisopimukseen on jäänyt 

aukkokohta tai tulkitaan yksittäisiä oikeudellisia termejä tai fraaseja.313  

Olennaisinta on nyt huomata se, että kansainvälisen investointisuojasopimuksen 

sisältämille sanonnoille on annettava se merkitys, joka niillä on kansainvälisessä 

investointioikeudessa, eikä sitä merkitystä joka niillä on Venäjän investointioikeuden 

mukaan. Sopijavaltio ei voi omaehtoisesti tulkita sopimuksen sisältöä. Venäläinen 

oikeusjärjestelmä ei ole ristiriidassa tämän näkemyksen kanssa. 

Koska kansainvälisillä sopimuksilla on Venäjän oikeusjärjestelmässä edellä kuvatuin 

tavoin korostunut asema ja niiden ehtojen tulkintasäännöt johtuvat kansainvälisestä 

oikeudesta, niin ainakin teoreettisella tasolla laadukkaan investointisuojasopimuksen 

solmineen valtion sijoittajan investoinnilla pitäisi olla Venäjällä riittävä oikeudellinen 

suoja. Näin todetaan myös MIGA:n takauksen riskin arviointia ohjaavissa operatiivisissa 

säännöissä: ”…investoinnilla katsotaan olevan riittävä oikeudellinen suoja, jos se on 

suojattu isäntämaan ja sijoituksen lähdevaltion välisellä bilateraalisella 

investointisopimuksella”. 314 

Farkhutdinovin mukaan kansainvälisten sopimusten asema Venäjän investointioikeudessa 

on korostunut entisestään, sillä ulkomaisten sijoitusten kansallinen sääntely 

nykymuodossaan on riittämätöntä. Käytännössä kuitenkin kansainvälisten sopimusten 

soveltaminen ja niiden implementointi törmäävät lukuisiin juridisiin vaikeuksiin ja 

poliittisiin ikävyyksiin.315 

                                                      
312 YK:n peruskirjan allekirjoittaessaan maailman valtiot ovat tunnustaneet kansainvälisen tuomioistuimen 
toimivallan. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö on osa YK:n peruskirjaa. Perussäännön artikla 38 
mukaan tuomioistuin, jonka tehtävänä on ratkaista sille jätetyt riidat kansainvälisen oikeuden mukaan, 
soveltaa: a) kansainvälisiä yleis- tai erityissopimuksia, jotka sisältävät riitapuolina olevien valtioiden 
nimenomaan tunnustamia sääntöjä; b) kansainvälistä tapaa velvoittavaksi oikeudeksi tunnustetun yleisen 
käytännön ilmauksena; c) sivistyskansojen tunnustamia yleisiä oikeusperiaatteita; d) oikeudellisia ratkaisuja 
sekä eri maiden etevimpien tutkijain oppeja apukeinona oikeussääntöjen määrittelemiseksi. 
313 Dolzer – Schreuer 2008, s. 5 
314 MIGA Operational Regulations 2012, kohta 3.16. 
MIGA perustettiin osaksi Maailmanpankkiryhmää vuonna 1988 nk. Soulin konventiolla. MIGAn päätehtävä 
on myöntää takauksia kehitysmaihin tehtäville investoinneille poliittisien riskien varalta, joita ovat muun 
muassa maksunsaannin rajoitukset (ml. valuutan vaihdettavuus), pakkotoimenpiteet, sota ja 
kansanlevottomuudet, valtion sopimusrikkomus ja taloudellisten velvollisuuksien laiminlyönti. Takausta voi 
hakea investoija, jonka kotivaltio on MIGAn jäsen. Sekä Suomi että Venäjä ovat allekirjoittaneet konvention. 
315 Farkhutdinov 2013, s. 135–136. 
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Venäjän ratifioimien kansainvälisten sopimuksien soveltamista koskevat riidat ovat viime 

aikoina lisääntyneet venäläisissä tuomioistuimissa. Tämä trendi on huomattavissa etenkin 

valtion ja ulkomaisten sijoittajien välisissä julkisoikeudellisissa kiistoissa. 316 

 

 

2. Investointisuojasopimuksista yleisesti 

 

Investointisuojasopimuksissa osapuolina ovat valtiot. Kuten ylempänä jo selostettiin, valtio 

on kansainvälisoikeudellisessa vastuussa tekemiensä sitoumusten täyttämisestä. Valtion 

velvoitteiden rikkomisesta sille syntyy hyvitysvelvollisuus, joka voi tarkoittaa 

vahingonkorvausvastuuta vahingonkärsijälle.317  

 

Investointisuojasopimuksissa käytetään kansainvälisessä investointioikeudessa 

vakiintuneita suojelustandardeja318 ja pitkälti yhtenäistä terminologiaa, eli sopimukset ovat 

sisällöltään samankaltaisia mutta eivät aivan homogeenisiä. Sopimuksien tarkoitus ja 

päämäärä ovat kuitenkin kaikissa samat: edistää ulkomaisia investointeja turvaamalla niille 

edullinen oikeudellinen viitekehys kansainvälisen investointioikeuden mukaisesti. Useat 

sopimukset viittaavat yhteen ja samaan riidanratkaisupaikkaan. Nämä elementit ovat 

mahdollistaneet sopimustulkinnan siirtämisen kahden osapuolen tahdon etsimisestä 

lähemmäs kansainvälistä pelikenttää. Toisaalta samoissa elementeissä piilee myös niiden 

heikkous. Investointisuojasopimuksesta aiheutunutta riitaa ratkova välitystuomioistuimen 

kokoonpano on yleensä kertaluonteinen, sillä valtaosassa tapauksista riidan osapuolet 

valitsevat välimiehet. Ei ole ”korkeinta” välimiestuomioistuinta tai valitusinstanssia, joka 

takaisi välimiesten päätöksien yhtenäisyyden, koheesion ja keskinäisen 

ristiriidattomuuden. Sopimusmääräykset eivät samankaltaisuudestaan huolimatta ole 

identtisiä, vaan niiden formuloinnissa esiintyy pieniä eroavaisuuksia, joten niitä ei voi 

käsitellä samalla tavalla kuin kansainvälistä yleissopimusta. Lisäksi sopimuskielten 

runsaus luo oman haasteensa tulkinnalle. Yleensä molempien valtioiden kielet ovat 

                                                      
316 AEB 2013, s. 25. 
317 Hakapää 2010, s. 295–309. 
318 ks. infra osio II.4.3. 
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virallisia sopimuskieliä. Sopimuslausekkeita ei voi ottaa irti kontekstistaan, vaan niitä on 

tulkittava koko sopimuksen osana eli koko kyseisen investointisuojasopimuksen valossa. 

Vaikka yksityinen investoija ei ole sopimuksen osapuoli, on investointisuojasopimus 

yrityksen kannalta tärkeä. Sen lisäksi, että sopimus rajoittaa valtion suvereniteettia ja 

oikeutta puuttua ulkomaiseen omaisuuteen, se muodostaa perustan valtion yritykselle 

tekemien lupausten uskottavuudelle. Kansainvälisten velvoitteiden puuttuessa valtio ei voi 

uskottavasti sitoutua sopimukseen yksityisen investoijan kanssa, koska sillä on kyky 

muuttaa lainsäädäntöään omien etujensa mukaisesti. Suvereenia valtiota ei voi myöskään 

suostumuksetta haastaa toisen maan tuomioistuimeen tai kansainväliseen 

välimiesmenettelyyn.319 

Investointisuojasopimuksessa valtio sitoutuu pidättymään pakkotoimenpiteiltä ja 

kunnioittamaan niitä sopimuksia, joita se solmii toisen sopimusvaltion investoijien kanssa. 

Sopimuksen noudattamatta jättäminen on suojelustandardien vastaista, eli 

investointisuojasopimuksen rikkomus on siten kansainvälisen oikeuden rikkomus, joka 

voidaan tietyissä tapauksissa viedä tutkittavaksi kansainväliseen välimiesmenettelyyn tai 

viime kädessä diplomaattiteitse kansainväliseen tuomioistuimeen.320 

Sopimusoikeudellinen suoja onkin yksi keskeisistä investointisuojasopimuksien 

ominaisuuksista, sillä perinteisen kansainvälisen oikeuden näkemys on yksinkertaistaen, 

etteivät sopimukset yksityisoikeudellisen ja suvereenin subjektin välillä ole kansainvälisen 

oikeuden alaan kuuluvia sopimuksia, eivätkä ne siten luo valtiolle kansainvälisiä 

velvoitteita.321 Ulkomainen investoija voi investointisuojasopimuksen ansiosta suhtautua 

valtion kanssa solmimaansa sopimukseen tavalla, joka muistuttaa yksityisten toimijoiden 

välillä, yhden ja saman valtion sisällä solmittua sopimusta, sillä investointisopimuksen 

nojalla tätä sopimusta suojaa välillisesti kansainvälisen oikeuden säännöt. Näin hyvin 

erilaiset valtion sinänsä yksityisoikeudelliset sitoumukset voivat nousta kansainvälisen 

oikeuden piiriin.322 

Kansainvälinen riidanratkaisumenettely on investointisuojasopimuksen tärkein elementti ja 

oikeastaan perusta kansainvälisen investointioikeuden kehitykselle. Jos ulkomainen 

                                                      
319 Hakapää 2010 s. 279. 
320 Guzman 1997, s. 679. 
321 Hakapää 2010 s. 467. Ks. myös Nougayède 2005, jossa kirjoittaja esittelee kolme vaihtoehtoista tapaa 
saada investoijan ja valtion välinen sopimus kansainvälisen oikeuden piiriin.  
322 Guzman 1997, s. 655–656. 
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investoija ei voi luottaa sopijavaltion oikeusjärjestelmään ja lainsäädäntöön, ainoa 

mahdollinen juridinen pelikenttä on kansainvälinen oikeus. Sopijavaltion tuomioistuimen 

ei voi luottaa antavan valtion intressin vastaista päätöstä investoijan hyväksi, ja muiden 

maiden tuomioistuimet ovat forum non conveniens. Sopimusriidan synnyttyä 

kansainvälisen yksityisoikeuden säännöt osoittaisivat riidanratkaisupaikaksi investoinnin 

kohdemaan, koska omaisuuden sijaitessa siellä myös vahvimmat siteet ovat kohdemaahan. 
323  

Investointisopimuksien noudattamisella on tärkeä rooli valtioiden kansainvälisen maineen 

ja siten myös positiivisen investointi-ilmapiirin kehittymisen kannalta. Tässä yhteydessä 

muistutan kuitenkin johdannossa esiin nostamastani suurvalta-problematiikasta. 

 

 

3. Suomen ja Venäjän välinen investointisopimus 

 

Suomen ja Venäjän välillä voimassa oleva sopimus324 on tyypillinen bilateraalinen 

investointisopimus, joka sisältää kansainvälisesti tavanomaisia sopimusmääräyksiä. 

Sopimuksen 13 artiklaa asettavat vähimmäistason suomalaisten sijoitusten kohtelulle. 

Sijoitusten kohtelu saa luonnollisesti poiketa sopimuksesta myönteisempään suuntaan. 

Sopimus ei rajoita erityisoikeuksia ja etuuksia sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön 

tai muun sellaisen kansainvälisen sopimuksen perusteella, jossa molemmat sopimuspuolet 

ovat osapuolina.325 Sopimusmääräysten rinnalla ulkomaiset sijoitukset nauttivat siten 

kulloinkin voimassa olevan kansallisen sääntelyn tarjoamaa positiivisempaa kohtelua, joka 

ei ole ristiriidassa sopimuksen kanssa. Vaikka Lehtisen mielestä sopimus on sijoittajien 

kannalta puutteellinen, tuo hän osuvasti ilmi sen, että ilman investointisuojasopimusta 

suomalaissijoittajan oikeudet jäisivät täysin Venäjän lainsäädännön määrittelyjen varaan ja 

venäläisessä tuomioistuimessa ratkaistavaksi.326 

 

                                                      
323 Tässä yhteydessä sivuutetaan se mahdollisuus, että valtio ja investoija voisivat, joskin se lienee hyvin 
epätodennäköistä, sopia sovellettavaksi laiksi jonkun muun maan kuin sopijavaltion lain. 
324 SopS 58/1991. Sopimuksen nimi on Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen 
liiton hallituksen välinen sopimus sijoitusten edistämisestä ja molemminpuolisesta suojelusta. 
325 Sopimuksen artikla 11. 
326 Lehtinen 2002, s. 49. 
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3.1 Sopimuksen soveltamisala ja investoinnin määritelmä 

 

Sopimusta sovelletaan Venäjältä Suomeen tai Suomesta Venäjälle tehtyyn sijoitukseen, 

joka on tehty sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, jonka alueelle se tehdään.327 

Sijoituksiin liittyviin esitoimiin ja maahantuloon sovelletaan siis täysin isäntämaan 

kansallista lainsäädäntöä. Investointisuojasopimus on tarkoitettu koskemaan jo 

sijoittautuneita yhtiöitä, eivätkä sopimuksen velvoitteet tule sovellettavaksi investointia 

suunnitteleviin yrityksiin.  Sijoitus saa sopimuksen mukaista suojaa vasta kun se on (lakien 

mukaisesti) päässyt isäntämaan talouteen sisälle, ja vasta maahantulon jälkeen 

investointeja rajoittavien säännösten säätäminen voi olla investointisuojasopimuksen 

vastaista. Juuri tähän asiayhteyteen liittyy ylempänä osiossa IV.4 käsitelty laki strategisista 

investoinneista. Toisin sanoen jää täysin valtion oman sääntelyn varaan, haluaako se sallia 

investointeja ulkomailta ja minkälaisia rajoituksia se mahdollisesti tekee toimialoittain. 

Yhdessäkään Venäjän solmimassa kahdenvälisessä investointisuojasopimuksessa ei ole 

määräyksiä investoinnin maahantulosta328. Venäjä on siten säilyttänyt suvereenisuutensa 

kontrolloida investointien virtaa maahan ja voi vapaasti säätää ulkomaisia investointeja 

koskevia rajoituksia, joita käsittelin strategisista investoinneista annetun lain yhteydessä.329 

Sopimuksessa ei ole tehty eroa sijoituksen ja suoran sijoituksen välillä. 

Sopimuksessa sijoittajalla tarkoitetaan sekä fyysistä (luonnollista) että oikeushenkilöä. 

Sijoitus tarkoittaa ”kaikenlaisia omaisuusarvoja” ja käsittää erityisesti: 

1) irtaimen ja kiinteän omaisuuden ja niitä vastaavat oikeudet kuten panttioikeudet; 

2) yhtiöosuudet, osakkeet ja osuudet oikeushenkilöiden omaisuuteen; 

3) oikeuden rahavaroihin, jolla on taloudellinen arvo; 

4) tekijänoikeudet, patentti-, tavaramerkki- ja teolliset mallioikeudet sekä tekniset 

valmistusmenetelmät, kauppasalaisuudet, taitotiedon ja kauppanimet; 

                                                      
327 Sopimuksen artikla 2. 
328 Farkhutdinov 2005, s. 237. 
329 Valtion oikeus kontrolloida investointien maahantuloa juontaa juurensa valtion suvereniteetista, josta lisää 
ks. Sornarajah 2004 s. 97–110. 
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5) sen sopimuspuolen, jonka alueelle sijoitus tehdään, lainsäädäntöön tai voimassa olevaan 

sopimukseen perustuvat liiketoiminnan toimiluvat, mukaanlukien ne, jotka koskevat 

luonnonvarojen etsintää, jalostamista, louhintaa tai hyödyntämistä. 330 

Näistä erityisen huomion arvoinen on viimeinen eli 5)-kohta. Toimiluvat rinnastetaan 

sijoitukseen, millä voi olla tärkeä merkitys arvioitaessa onko valtio pakkolunastanut 

omaisuutta puuttuessaan yhtiölle myönnettyyn toimilupaan epäasiallisin perustein. 

 

3.2 Kohtuullinen ja oikeudenmukainen kohtelu 

 

2000-luvun alkuun mennessä investointiriitojen syyt ovat liittyneet omaisuuden 

pakkolunastuksiin ja muihin verrattain räikeisiin valtion pakkotoimenpiteisiin. Kuten 

tutkielman alussa tuotiin ilmi, investoinnin kohtelustandardeihin on kiinnitetty vain vähän 

huomiota tilanteissa, joihin ei ole liittynyt perinteisiä pakkotoimenpiteitä. Valtiot enää 

harvoin ryhtyvät tällaisiin välittömiin toimenpiteisiin mutta saattavat luoda syrjiviä tai 

protektionistisia käytänteitä ulkomaisia investoijia kohtaan. Valtaosa 

investointisuojasopimuksista sisältää yhdenmukaisia investointien kohtelua koskevia 

määräyksiä, mikä on mahdollistanut kohtelustandardien kehittymisen. 

Kohtelustandardeista on tullut oma merkittävä vastuutekijä erilaisten pakkotoimenpiteiden 

rinnalle.331  

Suomen ja Venäjän välinen sopimus velvoittaa kummankin sopimuspuolen turvaamaan 

alueellaan kohtuullisen ja oikeudenmukaisen kohtelun (engl. fair and equitable 

treatment332, jäljempänä FET-kohtelu) toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksille ja 

tuotoille.333 Kyseessä on niin kutsuttu kvalifioimaton FET-lauseke, eli itse 

sopimustekstissä ei anneta kohtelulle tarkempaa sisältöä. ”Turvaaminen” tarkoittaa ensi 

sijassa kohtelun mahdollistavan säädännön laatimista mutta ehdottomasti myös estää 

valtiota toimimasta FET-kohtelun vastaisesti. 

FET-kohtelusta on kirjoitettu paljon kansainvälisissä julkaisuissa, ja sen sisältö on 

kehittynyt kansainvälisessä oikeudessa, erityisesti oikeuskäytännössä. Myös Venäjällä 

                                                      
330 Sopimuksen artikla 1. 
331 Sornarajah 2004, s. 315–316. 
332 Venäjäksi Справедливый и равноправный режим (Spravedlivyj i ravnopravnyj režim). 
333 Sopimuksen artikla 3(1). 
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oikeustieteilijät tunnustavat FET-kohtelun periaatteen, joka Farkhutdinovin mukaan on 

yleisesti hyväksytty tapa kansainvälisessä oikeudessa.334 FET-kohtelun ympärille 

muodostuneesta doktriinista huolimatta täyttä yhteisymmärrystä sen sisällöstä ei ole 

saavutettu, mikä on ymmärrettävää investointioikeuden kentän pirstaloitumisen johdosta. 

Ensinnäkin, investointisuojasopimuksesta aiheutunutta riitaa ratkova 

välitystuomioistuimen kokoonpano on yleensä kertaluonteinen. Toiseksi, FET-

lausekkeiden formuloinnissa on pieniä eroavaisuuksia investointisuojasopimusten välillä, 

ja lauseketta on joka tapauksessa tulkittava kontekstissaan, eli koko 

investointisuojasopimuksen valossa. Siitä ei kuitenkaan ole epäilystäkään, että FET-

kohtelu on kansainvälisen oikeuden sääntö eikä siksi voi saada sisältöään isäntämaan 

kansallisesta lainsäädännöstä335.336 

FET-kohtelun katsotaan sisältävän valtion velvoitteen toimia johdonmukaisesti, 

läpinäkyvästi ja perustellusti ilman monitulkintaisuutta (epäselvyys, sekavuus), 

mielivaltaisuutta tai syrjintää, kohdellen investoijia tasapuolisesti ja puolueettomasti, 

turvaten oikeusturvan päätöksenteossa ja suojellen investoijan oikeutettuja odotuksia.337  

Talus on tutkinut aiheeseen liittyvää kansainvälistä oikeuskäytäntöä ja sen pohjalta 

kiteyttänyt FET-kohtelun merkityksen lainsäädäntövallan kannalta seuraavasti: ”Tiettyä 

taloudellista toimintaa koskevien sääntöjen tai niiden tulkinnan muutoksen kohdalla 

periaate [=FET-kohtelu] vaatii mm. lainsäädännön läpinäkyvyyttä, ennakoitavuutta ja 

investoijan perusteltujen odotusten huomioimista. Käytännössä tämä tarkoittaa investoijan 

oikeuksien (lainsäädännön pysyvyys ja ennakoitavuus jne.) sekä valtion suvereenisuuden 

piiriin kuuluvan lainsäädäntövallan välistä punnintaa. Lähtökohtana tässä arvioinnissa on 

lainsäädännöllinen kehikko sillä hetkellä, kun investointi tehtiin. Valtiolla on oikeus 

muuttaa tätä kehikkoa ns. tavanomaisen lainsäädännön kehittämisen rajoissa.”338  

Investointiin liittyvät oikeutetut odotukset juontavat juurensa niihin lupauksiin, joita valtio 

on tehnyt kansainvälisissä sopimuksissa sekä myös investointihetkellä voimassa olevaan 

valtion lainsäädäntöön. Kaikki muutokset lainsäädännössä eivät loukkaa investoijan 

oikeutettuja odotuksia. Lainsäädännön normaalin kehityksen piirissä tapahtuva muutos ei 

ole FET-kohtelun vastaista. Ylempänä osioissa II.3 ja IV.3.2 huomasimme, että 

                                                      
334 Farkhutdinov 2013, s. 205. 
335 Dolzer 2009, s. 123. 
336 UNCTAD 2012, s. 89-90. 
337 UNCTAD 2012, s. 61-88. 
338 Talus 2010, s. 256. 
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esimerkiksi Venäjän perustuslaki mahdollistaa vapauksien rajoittamisen lailla, jos 

rajoittaminen on ”välttämätöntä perustuslaillisen järjestyksen, siveellisyyden, terveyden, 

kolmansien oikeuksien ja oikeutettujen intressien, maanpuolustuksen tai valtion 

turvallisuuden suojaamiseksi”, eivätkä perustuslain säännöksien kanssa ristiriidassa olevat 

kansainväliset sopimusmääräykset ole sovellettavissa Venäjän oikeudessa. Venäjän oikeus 

mahdollistaa näin ollen investoijan olosuhteiden huonontamisen mainituilla perusteilla. 

Valtion vilpillisessä mielessä tekemät toimet, jotka tähtäävät investoinnin 

vahingoittamiseen ovat ilman muuta FET-kohtelun vastaisia. Ongelmallista on määrittää se 

riittävän moitittava FET-kohtelun laiminlyönnin taso, jolloin kyseessä olisi 

sopimusrikkomus. Valtion toimien todellista tarkoitusta ja päämäärää voi olla hyvin vaikea 

selvittää. 

Dolzerin mukaan vilpilliset toimet sisältävät erilaisten laillisten keinojen käyttämisen 

muihin tarkoituksiin kuin mihin ne ovat luotuja. Valtion toimenpiteet saattavat olla FET-

kohtelun vastaisia, vaikka valtio toimisi sinänsä lainsäädännön rajoissa. Vilpillinen mieli ei 

ole FET-kohtelun vastaisen menettelyn edellytys. Valtio ei vältä vastuuta, vaikka se 

jollakin uskottavuudella kykenisi todistamaan vilpittömän mielensä.339 

Esimerkiksi korruptoituneiden, valtion nimissä ja sen lukuun toimivien virkamiesten 

toiminta on ilman muuta vilpillistä toimintaa. Voiko suomalainen yhtiö haastaa Venäjän 

kansainväliseen välimiesmenettelyyn pelkän FET-kohtelun rikkomisen perusteella? Tähän 

haetaan vastausta jäljempänä riidanratkaisua käsittelevässä osiossa V.3.5. 

 

3.3 Suosituimmuuskohtelu 

 

Investointisuojasopimuksen mukaan sijoituksien kohtelu on oltava vähintään yhtä edullista 

kuin kohtelun, minkä sopimuspuoli antaa jostakin kolmannesta maasta tuleville 

sijoituksille (favour one, favour all). Sopimuspuoli ei saa soveltaa epäedullisempaa 

kohtelua toisen sopimuspuolen sijoittajan sijoitukseen kuin mitä se soveltaa vastaavassa 

tilanteessa kolmansien maiden sijoittajien tekemiin sijoituksiin. Edellinen ei kuitenkaan 

koske niitä huojennuksia ja etuja, joita jompikumpi sopimuspuoli myöntää kolmansien 

maiden sijoittajien tekemille sijoituksille talousliittoa, tulliliittoa, vapaakauppa-aluetta tai 

                                                      
339 Dolzer – Schreuer 2008, s. 7. 
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kansainvälistä taloudellista yhteistyöjärjestöä taikka kaksinkertaisen verotuksen estämistä 

koskevan sopimuksen perusteella.340 Kyseessä on kansainvälisessä kaupassa ja 

investointioikeudessa hyvin laajasti käytetty ns. suosituimmuuskohtelun periaate (Most-

Favoured-Nation-Treatment341, jäljempänä myös MFN-kohtelu). MFN-kohtelusta on 

sovittu käytännössä kaikissa investointisuojasopimuksissa342. MFN-kohtelu ehkäisee 

kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää.  

MFN-kohteluun on tehty lisäksi yksi varauma Suomen ja Venäjän välillä, joka ilmenee 

sopimusta hyväksyttäessä vuonna 1989 käydystä kirjeenvaihdosta ja koskee sopimuksen 

suosituimmuuslauseketta343. Venäjä ilmoitti tuolloin, että suomalaisille sijoittajille 

myönnetään vähintään samanlainen kohtelu kuin mikä myönnetään niiden maiden 

sijoittajille, jotka sillä hetkellä, alkuvuonna 1989, olivat OECD-jäsenmaita344.  

MFN-kohtelun mukaan ulkomainen investoija on oikeutettu saamaan osakseen yhtä 

edullista kohtelua kuin kuka tahansa muu ulkomainen investoija periaatteessa millä tahansa 

oikeudenalalla huolimatta siitä, perustuuko edullisempi kohtelu kansalliseen lakiin, 

kansainväliseen sopimukseen, viranomaissääntelyyn tai minkä tahansa edellä mainitun 

tulkintaan ja soveltamiseen.345 

Suosituimmuuskohtelun perusteella ei kuitenkaan voi vaatia niitä etuja, jotka ovat peräisin 

sellaisista sopimuksista, jotka eivät koske ulkomaisia investointeja (ns. ratione materiae -

rajaus). Esimerkiksi valtioiden A ja B välillä solmitun investointisopimuksen 

suosituimmuusperiaatteen ehdon perusteella B valtion sijoittaja ei voi vaatia sellaista 

                                                      
340 Sopimuksen artikla 3(2). Venäjän ei siten tarvitse myöntää Suomalaisille sijoittajille niitä huojennuksia, 
joita se myöntää samaan alueelliseen taloudelliseen intressipiiriin kuuluville, ensisijassa CIS-maille. 
Kyseessä on yleisesti kansainvälisissä kahdenvälisissä investointisopimuksissa käytetty rajoitus, jolla 
pyritään ehkäisemään vapaamatkustajan ongelmaa. Ilman rajoitusta erilaisiin integraatiojärjestöihin 
kuulumattomien valtioiden investoijat saisivat perusteetta ne hyödyt ja etuoikeudet, jotka järjestöjen jäsenet 
saavat siihen kuulumisen perusteella. Ks. Sornarajah 2004, ss. 20–21 ja s. 47 ja UNCTAD 2010, s. 47. 
341 Venäjäksi принцип наибольшего благоприятствования (princip naibol’šego blagoprijatstvovanija). 
342 Dolzer – Schreuer 2008, s.186 ja Farkhutdinov 2013 s. 222. 
343 Sopimuksen artikla 3(2). 
344 Kirjallisen ilmaisun tiukan tulkinnan mukaan Venäjän voisi kohdella vuoden 1989 jälkeen OECD:n 
jäseniksi liittyneistä valtioista tehtyjä investointeja suotuisammin kuin Suomesta tehtyjä rikkomatta 
sopimusta. Vuoden 2013 lopussa OECD-jäsenmaita oli 34. Vuonna 1989 OECD-jäsenmaita oli yhteensä 24: 
Australia, Itävalta, Belgia, Kanada, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Islanti, Irlanti, Italia, Japani, 
Luxemburg, Alankomaat, Uusi Seelanti, Norja, Portugali, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Yhdistyneet 
Kuningaskunnat ja Yhdysvallat. Vuoden 1989 jälkeen mukaan ovat liittyneet: Chile, Tsekoslovakia, Viro, 
Unkari, Israel, Korea, Meksiko, Puola, Slovakia ja Slovenia. OECD:n jäsenmaat ovat listattu osoitteessa 
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/. 
345 Farkhutdinov 2005 s. 247-248. 
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kohtelua osakseen, jonka valtio C saa A:n ja C:n välillä solmitun diplomaattista 

koskemattomuutta tai lentoliikennettä koskevan sopimuksen perusteella.  

Suosituimmuuskohtelu ei voi parantaa sijoittajan asemaa jos kaikkia muita ulkomaisia 

investointeja kohdellaan yhtä huonosti tai huonommin. Pelkästään erilainen kohtelu ei 

automaattisesti tarkoita epäedullista kohtelua.  Suosituimmuuskohtelu on suhteellista 

oikeutta, jonka soveltaminen vaatii ensinnäkin erilaisten kohtelujen olemassaoloa, niiden 

löytämistä ja vertailua keskenään. Vertailu pitää tehdä objektiivisesti samassa tilanteessa ja 

samoissa olosuhteissa olevien ulkomaisten sijoittajien kesken.346 

Suosituimmuusperiaate ei myöskään lähtökohtaisesti koske yksityisoikeudellisia 

sopimuksia, joita valtio solmii yksittäisen investoijan kanssa. Mikäli isäntävaltio solmii 

yksittäisen investoijan kanssa investointisopimuksen tai esimerkiksi 

tuotannonjakosopimuksen, ei sillä ole sopimuspakkoa tehdä niin muiden investoijien 

kanssa. Investoija, joka ei ole solminut valtion kanssa yksittäistä (yksityisoikeudellista) 

investointisopimusta ei myöskään olisi objektiivisesti samassa tilanteessa ja samoissa 

olosuhteissa sopimuksen solmineen investoijan kanssa. 347 

Kansainvälisessä käytännössä ulkomaisten investointien suojan tasoa isäntämaassa ei ole 

haastettu suosituimmuusperiaatteen nojalla, mutta periaate on tehnyt mahdolliseksi yrittää 

saada edullisempia ehtoja kolmannen sopimuksesta sovellettavaksi oman kotivaltion ja 

isäntämaan väliseen investointisuojasopimukseen. 

Toisaalta suosituimmuuskohtelu lienee menettänyt merkitystään globalisoituneessa 

maailmantaloudessa, jossa on mahdollista kierrättää (round-trip) investoitava pääoma. 

Pääoman kierrättäminen näyttäisi mahdollistavan tietyn valtion solmiman 

investointisuojasopimuksen soveltumisen omaan investointiin. Kansainvälisessä 

käytännössä näyttäisi olevan sallittua kierrättää pääoma parhaan mahdollisen 

investointisuojasopimuksen solmineessa valtiossa sijaitsevan oikeushenkilön kautta (treaty 

shopping-ilmiö), vaikka kierrättämiselle ei olisikaan – mahdollisia verohyötyjä lukuun 

ottamatta – mitään järjellistä selitystä. 

                                                      
346 UNCTAD 2010, s.21–29 ja Doronina 2011 s. 72. 
347 UNCTAD 2010 s. 29, Dolzer – Schreuer 2008, s. 66. Tämä tarkoittaisi merkittävää sopimusvapauden 
rajoitusta sopimusvaltiolle. Valtion kanssa yksityisoikeudellisessa sopimussuhteessa oleva sijoittaja ei 
myöskään olisi samassa tilanteessa ja olosuhteissa muiden kanssa. 
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Voisikin olla mielenkiintoista tutkia esimerkiksi muiden OECD maiden ja Venäjän välisiä 

investointisuojasopimuksia siitä näkökulmasta, sisältävätkö ne joitain sellaisia edullisia 

ehtoja, josta ei Suomen ja Venäjän välillä ole sovittu.  

Kansallinen kohtelu (National Treatment, jäljempänä myös NT-kohtelu) on edullisin 

kohtelustandardi, josta kansainvälisissä investointisuojasopimuksissa on sovittu348. 

Kansallisen kohtelun periaate velvoittaa valtiota kohtelemaan ulkomaista investoijaa kuin 

oman maansa investoijaa. Oikeastaan kansallinen kohtelu asettaa ulkomaisen investoijan 

parempaan asemaan suhteessa paikallisiin sijoittajiin, sillä kansallinen kohtelu turvataan 

ulkomaalaiselle paikallisten tuomioistuimien lisäksi kansainvälisessä riidanratkaisussa. 

Kansallinen kohtelu Suomen ja Venäjän välisessä sopimuksessa ei ole sovittu NT-

kohtelusta, mutta niin on tehty ainakin Venäjän sopimuksissa Norjan ja Ruotsin kanssa. 

Farkhutdinov huomauttaakin, että Venäjän myöntäessä suosituimmuuskohtelun jollekin 

valtiolle merkitsee se samalla myös kansallisen kohtelun myöntämistä349.  

Kansallisen kohtelun vaatimus ei ulotu investoinnin esitoimiin ja maahantuloon, vaan 

Venäjä voi asettaa ulkomaisille rajoitteita tai muita erityisehtoja investoinnin maahantulon 

hyväksymiseksi. Investointi nauttii kansallista kohtelua sen jälkeen kun investointi on 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti tehty ja päässyt maan talouteen sisälle.  

 

3.4 Pakkotoimenpiteet 

 

Sopimuksen 4 artiklan mukaan (kursivointi tässä):  

”1. Toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoitukset nauttivat toisen sopimuspuolen alueella 

kaikinpuolista suojelua. 

2. Kumpikaan sopimuspuoli ei ryhdy alueellaan toisen sopimuspuolen sijoittajan sinne 

tekemiin sijoituksiin kohdistuviin pakkotoimenpiteisiin, kuten kansallistamis-, 

pakkoluovutus- tai muihin vastaaviin haltuunottotoimenpiteisiin, paitsi silloin kun tätä 

vaatii yleinen etu. Tällöin noudatetaan tällä alueella voimassa olevan lainsäädännön 

määräämää järjestystä ja maksetaan asianmukainen korvaus.”  

                                                      
348 Sornarajah 1995, s. 251. 
349 Farkhutdinov 2013, s. 223. 
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Pakkotoimenpiteet eivät saa olla syrjiviä, ja niitä toteutettaessa on noudatettava 

lainsäädäntöä ja maksettava asianmukainen korvaus, joka on haltuun otetun sijoituksen 

reaaliarvo välittömästi ennen haltuunottoon liittyvän toimenpiteen suorittamista. 

Sopimuksen mukaan pakkotoimenpiteen kohteeksi joutuneella sijoittajalla on oikeus 

puolueettomaan arvioon haltuun otetun sijoituksen arvosta. 

Suomen ja Venäjän välisessä investointisopimuksessa epäsuoraa, välillistä tai vähittäistä 

pakkotoimenpidettä koskeva ilmaisu on vaatimaton: ”…tai muihin vastaaviin 

haltuunottotoimenpiteisiin…”. Samoin ”yleisen edun” sisältö on epäselvä, mutta yleinen 

etu ei ole sama asia kuin valtion etu350. Ja mikä on sopimuksessa tarkoitettu ”reaaliarvo”?  

Ottaen huomioon MFN-lausekkeen, mielenkiintoisia investointisuojasopimuksia 

pakkotoimenpiteiden kannalta ovat Venäjän Yhdysvaltojen ja Norjan kanssa solmimat 

investointisuojasopimukset, jotka sisältävät seuraavat lausekkeet pakkotoimenpiteistä 

(kursivointi tässä): 

“Investment shall not be expropriated or nationalized either directly or indirectly through 

measures tantamount to expropriation or nationalization (”expropriation”) except for a 

public purpose.”351  

Investments “cannot be expropriated, nationalised or subjected to other measures having a 

similar effect (hereinafter referred to as “expropriation”) except when the expropriation is 

done for public interest, under due process of law, is not discriminatory and is done against 

prompt, adequate and effective compensation.”352 

Venäjä ei ole ratifioinut Yhdysvaltojen kanssa solmimaansa investointisuojasopimusta. 

 

3.5 Riidanratkaisu 

 

Suomen ja Venäjän välisen investointisuojasopimuksen mukaan sijoittajan ja valtion 

väliset riidat ratkaistaan kolmijäsenisessä välimiesmenettelyssä. Sijoitussuojasopimuksessa 

                                                      
350 Muutospöytäkirjalla vuonna 1996 korvattiin “valtion etu” sanoilla “yleinen etu”. 
351 ks. Venäjä-Yhdysvallat investointisuojasopimus englanniksi (1992, artikla III.1.) ja UNCTAD 2013b.  
352 ks. Venäjä-Norja investointisuojasopimus englanniksi 1995. 
 



92 
 

ei ole määrätty välimiesmenettelyn paikkaa, mutta sopimuksessa viitataan Tukholman 

kauppakamarin välimiesinstituuttiin, joka voi nimetä välimiehet, mikäli tarpeellisia 

nimityksiä ei ole onnistuttu tekemään asetetussa määräajassa353. Sopimuksen mukaan 

välimiehet päättävät itse menettelytapasäännöistään, ja heidän tekemänsä päätökset ovat 

lopullisia ja sitovia ja ne tunnustetaan ja pannaan täytäntöön New Yorkin yleissopimuksen 

mukaisesti. 

Kaiken kaikkiaan suhteellisen epämääräisen välityslausekkeen ongelmallisin kohta liittyy 

riidan aihetta koskevaan rajaukseen. Sopimuksen mukaan valtiot ovat sitoutuneet 

alistamaan välimiesmenettelyllä ratkaistavaksi jokaisen riidan, joka koskee valtion 

pakkotoimenpiteestä, kuten kansallistamis-, pakkoluovutus- tai muusta vastaavasta 

haltuunottotoimenpiteestä, maksettavan korvauksen määrää tai suorittamista.  

Näyttäisi siltä, ettei sijoittaja voi viedä riitaa välimiesoikeuteen pelkän FET-kohtelun tai 

suosituimmuuskohtelun laiminlyönnin tai muun sopimuksen vastaisen menettelyn 

perusteella. Kapeasta välityslausekkeesta olisi myös luettavissa, ettei välimiesoikeudessa 

voitaisi ratkaista kysymystä siitä, onko pakkotoimenpidettä ylipäänsä tapahtunut. Venäjän 

kannan mukaan kysymys pakkotoimenpiteestä olisi ratkaistava kansallisessa 

tuomioistuimessa ennen kuin korvauksen määrän tai sen suorittamisen voisi riitauttaa 

kansainvälisessä välimiesmenettelyssä354. Korvauksen määrä ja suorittaminen ovat 

kuitenkin aina yhteydessä tapahtuneeseen pakkotoimenpiteeseen, joten välimiesmenettelyn 

ratkaistavaksi olisi saatava myös kysymys siitä, onko pakkotoimi ylipäänsä tapahtunut. 

Nykyinen oikeustila on epäselvä. 

Voisi väittää, että jo välityslausekkeen olemassaolo on osoitus siitä, ettei investointiriitojen 

ratkaisupaikaksi ole tarkoitettu kansallisia tuomioistuimia. Välimiesmenettelyä koskevat 

sopimusmääräykset eivät myöskään ole ristiriidassa Venäjän lainsäädännön kanssa, sillä 

ulkomaisista investoinneista annetun lain mukaanhan sijoitusriidat voidaan ratkaista 

kansainvälisessä välimiesmenettelyssä355. 

                                                      
353 Kumpikin riidan osapuoli nimittää yhden välimiehen kahden kuukauden kuluessa välimiesmenettelyn 
aloittamisilmoituksesta. Näin nimetyt kaksi välimiesmiestä valitsevat omaa nimittämispäiväänsä seuraavien 
kahden kuukauden kuluessa kolmannen välimiehen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana. 
Kolmannen välimiehen tulee olla sellaisen kolmannen valtion kansalainen, jolla on diplomaattisuhteet 
kummankin sopimuspuolen kanssa. Ks. Sopimuksen artikla 8(3). 
Julkisesti tiedossa olevista Venäjän sijoitussuojasopimuksista jopa 21 sisältää viittauksen juuri Tukholman 
kauppakamarin välimiesinstituuttiin joko välimiehet nimittävänä osapuolena tai mahdollisena 
riidanratkaisupaikkana, ks. SCC 2012. 
354 Rubins & Nazarov 2008 s. 103. 
355 ks. infra osio IV.3.6. 
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Venäjän ja Kreikan tai Norjan ja Venäjän välisen investointisuojasopimuksen 

välityslausekkeessa ei ole rajattu riidan aihetta samalla tavalla. Sopimukset ovatkin 

vuosilta 1993 ja 1995, jolloin Venäjän suhtautuminen sijoittajasuojaan oli liberaalimpaa 

kuin vuonna1989 tai 2000-luvulla.356 

Herää kysymys siitä, kohdellaanko suomalaista investoijaa, joka ei voi haastaa Venäjää 

välimiesmenettelyyn pakkotoimenpiteen tutkimisesta tai oikeudenmukaisen ja kohtuullisen 

kohtelun laiminlyönnistä, vähemmän edullisesti kuin norjalaista tai kreikkalaista 

investoijaa, jotka investointisuojasopimuksensa perusteella ovat niin oikeutettuja 

tekemään? Eli voisiko suomalainen investoija suosituimmuusperiaatteeseen (MFN-

kohtelu) vedoten viedä kaikenlaiset investointiriidat valtion kanssa kansainväliseen 

välimiesmenettelyyn? 

Kansainvälisessä välimiesmenettelykäytännössä ei ole syntynyt yksiselitteistä sääntöä sille, 

voidaanko MFN-lauseketta laajentaa koskemaan myös prosessuaalisia oikeuksia. 

Akateemikot ovat asiasta erimielisiä ja niin oikeuskirjallisuudessa kuin kansainvälisessä 

oikeuskäytännössä on esitetty erilaisia argumentteja puolesta ja vastaan.357  Esimerkiksi 

tapauksessa Maffezini v Espanja358 välimiehet katsoivat, että MFN-kohtelu koskee myös 

investointisuojasopimuksen välityslausekkeen ehtoja. Päinvastaiseen lopputulokseen 

päädyttiin tapauksessa Plama v Bulgaria359, jossa välimiehet katsoivat MFN-lausekkeen 

koskevan prosessuaalisia oikeuksia vain, mikäli MFN-lausekkeessa on nimenomaan niin 

lausuttu. Asiaa on pohdittu myös välimiesmenettelyssä Venäjää vastaan tapauksessa 

Vladimir ja Moise Berschader v Venäjän federaatio360. Tapaus perustui Belgian ja Venäjän 

väliseen investointisuojasopimukseen vuodelta 1989, joka on hyvin samankaltainen 

Suomen sopimuksen kanssa361.  

Venäjä kiisti tapauksessa välimiestuomioistuimen toimivallan sillä perusteella, että 

sopimuksen välityslausekkeessa on rajoitettu välimiestuomioistuin käsittelemään vain ne 

                                                      
356 Kreikka-Venäjä (1993) ja Norja-Venäjä (1995) sopimustekstit löytyvät esimerkiksi UNCTAD:n 
ylläpitämästä tietokannasta englanniksi osoitteesta 
http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch____779.aspx  
357 ks. esim. Dolzer 2008 s. 253–257 ja Sornarajah 2004 s. 107–109 ja s. 236–237. 
358 ks. Maffezini v Espanja, ICSID Case No ARB/97/7. 
359 ks. Plama v Bulgaria, ICSID case No ARB/03/24. 
360 ks. Vladimir ja Moise Berschader v Venäjän Federaatio, Tukholman kauppakamarin välimiesinstituutti, 
asia No. 080/2004. 
361 Venäjänkielisissä versioissa toki on joitakin eroavaisuuksia, mutta tässä esitetyt sopimusehdot ovat 
venäjänkielisissä sopimuksissa hyvin lähellä toisiaan, elleivät lähes identtisiä. ks. Venäjä-Belgia 
investointisuojasopimus venäjäksi 1989 ja Venäjä-Suomi investointisuojasopimus venäjäksi 1989 
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riidat, jotka koskevat pakkotoimen johdosta maksettavaa korvauksen määrää tai sen 

suorittamista.  Venäjän mukaan Neuvostoliiton tarkoituksena ei ollut laajentaa Belgian 

MFN-kohtelua koskemaan muiden sopimusten prosessuaalisia määräyksiä. Välimiesoikeus 

tutki huolellisesti relevanttia kansainvälistä oikeuskäytäntöä ja vertaili välityslauseketta 

muihin Neuvostoliiton vuosien 1989–1990 aikana solmimiin investointisuojasopimuksiin 

etsien vastausta siihen, oliko Neuvostoliitto sopimusta solmiessaan tarkoittanut MFN-

lausekkeen soveltuvan myös prosessuaalisiin määräyksiin. Lopulta välimiehet tulivat 

siihen tulokseen, ettei Belgian MFN-lauseke ulottunut mahdollisissa muissa sopimuksissa 

sovittuun laajempaan välityslausekkeeseen, joten välimiesoikeudelta puuttui toimivalta 

tutkia kantajan esittämä asia.362 

Vaikka yksi välimiesoikeuden päätös ei ole muita välimiesoikeuksia sitova eikä 

oikeuslähdearvoltakaan erityisen painava, voidaan olla lähes varmoja siitä, että Suomen ja 

Venäjän väliseen investointisuojasopimukseen perustuvassa välimiesmenettelyssä Venäjä 

tulisi esittämään samankaltaisia välimiesoikeuden toimivaltaa koskevia väitteitä, jotka 

näyttäisivät menestyvän ainakin tapauksen Vladimir ja Moise Berschader v Venäjän 

Federaatio valossa.  

 

4. Investointisuojasopimus ja EU-oikeus 

 

Sokerina pohjalla Suomen ja Venäjän välisen investointisuojasopimuksen voimassa ollessa 

oikeustila on EU-oikeuden vastainen. Euroopan komissio nosti kanteen helmikuussa 2007 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa Suomen tasavaltaa vastaan363. 

Ulkoasiainministeriön mielestä asia oli ”paitsi Suomen kannalta, myös yleisesti merkittävä. 

Asiassa [oli] kysymys yhtäältä Suomen ennen EU-jäsenyyttä eräiden EU:n ulkopuolisten 

valtioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten tiettyjen määräysten yhteisön 

oikeuden mukaisuudesta ja siitä, onko Suomen ryhdyttävä toimenpiteisiin kyseisten 

sopimusmääräysten muuttamiseksi. Myös monilla muilla yhteisön jäsenvaltioilla on 

vastaavia sopimuksia, joihin sisältyy nyt esillä olevan kaltaisia määräyksiä.” 364 

                                                      
362 Tukholman kauppakamarin välimiesinstituutin päätös asiassa (080/2004), kohdat 151–208 
363 Asia C-118/07. Kanteessa on kyse paitsi Venäjän, niin myös Valko-Venäjän, Kiinan, Malesian ja Sri 
Lankan kanssa solmituista investointisuojasopimuksista.  
364 Ulkoasiainministeriö 2008a, s. 2–3. 



95 
 

Euroopan komission mukaan investointisuojasopimukseen sisältyvät määräykset ovat 

ristiriidassa yhteisön lainsäädännön kanssa, koska kyseisten määräysten vuoksi Suomi ei 

voi noudattaa EY:n toimielinten EY:n perustamissopimuksen 57 artiklan 2 kohdan, jota 

vastaa nykyinen Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 64 artikla365, 59 artiklan, 

jota vastaa SEUT 66 artikla366 ja 60 artiklan 1 kohdan, jota vastaa SEUT 75 artikla367 

nojalla toteuttamia toimenpiteitä. Koska kyseiset sopimukset on tehty ennen Suomen 

liittymistä EU:hun, Suomella on velvollisuus ryhtyä ”kaikkiin aiheellisiin toimiin” 

poistaakseen sopimuksissa olevat ristiriitaisuudet EY 307(2) artiklan, jota vastaa SEUT 

351 artikla368, mukaisesti. Komissio katsoi, että koska Suomen tasavalta ei ole toteuttanut 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 307 artiklan 2 kohdan (SEUT 351) mukaisia 

aiheellisia toimenpiteitä poistaakseen Venäjän federaation kanssa tekemässään 

kahdenvälisessä investointisuojasopimuksessa olevat siirtomääräyksiä koskevat 

ristiriitaisuudet, se on jättänyt täyttämättä EU:n perustamissopimuksen 307 artiklan (SEUT 

351) mukaiset velvollisuutensa. Suomen hallitus oli luonnollisesti sitä mieltä, etteivät 

investointisuojasopimuksen määräykset ole ristiriidassa EU:n perustamissopimuksen 

määräysten kanssa.369 

                                                      
365SEUT 64:”Pyrkien mahdollisimman laajalti toteuttamaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen 
pääomien vapaan liikkuvuuden tavoitteen Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä, jotka koskevat pääomanliikkeitä kolmansiin maihin tai 
kolmansista maista, jos näihin liittyy suoria sijoituksia, kiinteistösijoitukset mukaan luettuina, 
sijoittautumista, rahoituspalvelujen tarjoamista tai arvopaperien hyväksymistä pääomamarkkinoille, edellä 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta perussopimusten muiden lukujen soveltamista.” 
366 SEUT 66: ”Jos pääomanliikkeet kolmansiin maihin tai kolmansista maista poikkeuksellisissa olosuhteissa 
aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavia vaikeuksia talous- ja rahaliiton toiminnalle, neuvosto voi 
komission ehdotuksesta ja Euroopan keskuspankkia kuultuaan enintään kuuden kuukauden ajan toteuttaa 
suojatoimenpiteitä suhteessa kolmansiin maihin, jos tällaiset toimenpiteet ovat ehdottomasti tarpeen.” 
367 SEUT 75: ” Sikäli kuin on tarpeen 67 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi terrorismin ja 
siihen liittyvän toiminnan ennalta ehkäisemisen ja torjumisen osalta, Euroopan parlamentti ja neuvosto 
määrittelevät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla puitteet pääomanliikkeitä ja 
maksuja koskeville hallinnollisille toimenpiteille, kuten luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, ryhmän tai 
muun kuin valtiollisen yhteisön omistamien tai hallussaan pitämien varojen, muun rahoitusomaisuuden tai 
saadun taloudellisen hyödyn jäädyttämiselle.” 
368 SEUT 351: ”Perussopimusten määräykset eivät vaikuta sellaisiin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka 
johtuvat yhden tai useamman jäsenvaltion yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen 1 päivää 
tammikuuta 1958 tai, kun on kyse jäseneksi liittyneestä valtiosta, ennen liittymispäivää tekemästä 
sopimuksesta.  

Siltä osin kuin tällaiset sopimukset eivät ole sopusoinnussa perussopimusten kanssa, 
asianomaiset jäsenvaltiot käyttävät kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen poistamiseksi. Tällöin 
jäsenvaltiot tarvittaessa avustavat toisiaan ja tapauksissa, joissa se on aiheellista, vahvistavat yhteisen 
kannan.  

Soveltaessaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja sopimuksia jäsenvaltiot ottavat 
huomioon sen, että ne edut, jotka kukin jäsenvaltio on perussopimuksissa myöntänyt, ovat erottamaton osa 
unionin toteuttamista ja liittyvät sen vuoksi kiinteästi yhteisten toimielinten perustamiseen ja niille annettuun 
toimivaltaan sekä siihen, että kaikki jäsenvaltiot myöntävät samat edut.” 
369 ks. Asia C-118/07. 
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EY-tuomioistuin antoi tuomionsa marraskuussa 2009. Tuomioistuimen mukaan Suomen 

tasavalta ei ole noudattanut EY 307 (SEUT 351) artiklan toisen kohdan mukaisia 

velvoitteitaan, koska se ei ole käyttänyt aiheellisia keinoja poistaakseen 

perustamissopimuksen ja investointisuojasopimuksen välistä ristiriitaa. Ristiriita aiheutuu 

paitsi muusta, niin investointisuojasopimuksen 5 artiklassa taattuun, kummankin 

sopimuspuolen sijoittajille sijoitukseen liittyvien maksujen vapaaseen siirtoon vapaasti 

vaihdettavana valuuttana. 370 Aihe ansaitsisi lisää tutkimusta. 

Tuomion johdosta Suomen valtio ei toistaiseksi ole ryhtynyt toimenpiteisiin, vaikka 

langettavan tuomion julistamisesta on kulunut jo neljä vuotta. Googlen avulla löytää 

asiasta vain ulkoministeriön muistion, jossa ei ehdoteta toimenpiteitä371. Tämä johtunee 

osaksi siitä, ettei edes EU:ssa näytetä tietävän tarkkaan, mihin suuntaan yhteisön 

investointisuojapolitiikkaa halutaan ohjata. Siksi EU-USA 

vapaakauppasopimusneuvottelut ovat pitkittyneet. Jan Kleinheisterkampin tuore artikkeli 

(Working Paper) selittää juridisesta näkökulmasta, mistä vapaakauppasopimuksen 

sijoittajasuojaongelmassa on kyse372. 

De lege ferenda ei ole syytä olettaa, että Euroopan unionin investointisuojapolitiikka ja sen 

solmimien vapaakauppasopimusten investointisuojasäännökset eroaisivat merkittävästi 

esimerkiksi siitä, mitä energia-alalla Energiaperuskirjassa373 on sovittu. Muussa 

tapauksessa energiatoimialalla vallitsevat investointisäännöt eivät jatkossa olisi 

sopusoinnussa Euroopan investointisuojapolitiikan kanssa. Ennemmin tai myöhemmin 

Suomen on irtisanottava kahdenvälinen investointisuojasopimus Venäjän kanssa ja 

Suomen tai EU:n on yritettävä neuvotella uusi, EU:n investointisuojapolitiikkaa 

heijasteleva investointisuojasopimus Venäjän kanssa. Näillä näkymin uusi 

investointisuojasopimus on kuitenkin kauempana tulevaisuudessa, ellei asia jostain syystä 

saa osakseen erityistä kansainvälistä poliittista huomiota. Venäjä on irrottautunut 

Energiaperuskirjasta. 

Venäjä tarjosi vuoden 2014 alussa Ukrainalle paitsi jättilainaa, 15 miljardia Yhdysvaltain 

dollaria, niin myös edullista maakaasua vastalahjana siitä, ettei Ukraina solmi 

vapaakauppa- ja assosiaatiosopimusta EU:n kanssa. Ukraina on vuonna 2011 solminut 

                                                      
370 ks. Asia C-118/07. 
371Ulkoasiainministeriö 2010, s. 29. 
372 ks. Kleinheisterkamp 2013. 
373 Energiaperuskirjasta ks. infra osio II.4.5. 
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vapaakauppasopimuksen IVY-maiden kesken, ja on siis osa Venäjän, tai IVY-maiden, heti 

Venäjän liityttyä WTO:hon, perustamaa vapaakauppa-aluetta. 

Venäjä ei halunne EU:n solmivan vapaakauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa, aivan 

kuin se ei halua Ukrainan solmivan vapaakauppasopimusta EU:n kanssa. Tätä 

ongelmanasettelua hipaisen loppupäätelmissäni.  

Vaikka EY-tuomioistuimen päätöksen onkin ehkä voinut ajatella käsittelevän hypoteettista 

ristiriitaa, tätä kirjoitettaessa kiristyvä Ukrainan tilanne antaa aiheen pelätä ristiriidan 

todella aktualisoituvan; jo huomenna voivat EU:n taloudelliset pakotteet Venäjää vastaan 

olla todellisuutta. Suomeakin sitovista pakotteista voi tänä päivänä päättää neuvosto 

komission ehdotuksesta374. 

 

 

  

                                                      
374 ks. supra alaviite 365. 
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VI YHTEENVETO 

 

Suomalaisyhtiöillä on lähtökohtaisesti samanlaiset juridis-tekniset investointimuodot 

käytössään Venäjällä kuin Suomessa. Venäjän oikeusjärjestelmä ei ole kuitenkaan 

samanlainen kuin Suomessa, puhumattakaan oikeussuojasta länsimaisen oikeusvaltion 

juristin näkökulmasta katsoen. Olemme yhtäältä samanlaisia mutta toisaalta erilaisia. 

Erilaisuus ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita heikompaa oikeussuojaa. Ajatus, että 

Venäjälle etabloituminen olisi jotenkin erityisen vaikeaa, on virheellinen. Menit 

kotimaastasi sitten minne vaan, aina on erilaista. Maassa maan tavalla. 

Vastatakseni johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin: 

1. Suomalaisinvestoinnin sijoittajasuoja Venäjällä on yhtä kuin oikeudellisen suojan 

taso Venäjällä.  

1.1 Maariskit Venäjällä ovat kytköksissä globaaliin markkinatalouteen, 

minkä lisäksi Venäjällä (aivan kuin kaikissa muissakin vieraissa 

valtioissa) on esittämäni mukaisesti erityisiä, Suomalaiselle 

”rivijuristille” tuntemattomia maariskejä.  

1.2 Suomalaissijoittajan oikeudelliset mekanismit maariskien 

ehkäisemiseksi ovat kansainvälinen (diplomaattinen) oikeus, 

kansainvälinen (yksityinen) investointioikeus ja Venäjän kansallinen 

oikeus.  

1.3 Mekanismien hyödyntämiskelpoisuus on yhtä kuin Venäjän 

sijoittajasuojan taso. Suomalaissijoittajat eivät ole hyödyntäneen 

oikeudellisia mekanismeja ei-kaupallisten riskien ehkäisemiseksi. 

Poliittisia riskejä ehkäistään henkilösuhteilla kahdella tavalla: yhtäältä 

aktiivisesti luomalla tärkeitä ja luotettavia suhteita venäläiskollegoihin 

ja toisaalta passiivisesti välttelemällä yhteistyötä epäluotettavien 

venäläiskollegojen kanssa.   

Kirjoittaessa tätä tutkielmaa on Venäjän siviililainsäädäntö kokenut suuria positiivisia 

muutoksia, jotka olen tai en ole ottanut huomioon työssäni. Sen sijaan voin lämpimästi 
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suositella Orlovin375 ja/tai Lehtisen376 artikkeleita niille, joita aihe kiinnostaa. Kyseessä on 

siviilikoodeksin eli Venäjän siviilioikeuden kivijalan perustavanlaatuinen uudistus. Toisin 

sanoen tämän tutkielman tultua julki sen sisältämät tiedot ovat jo vanhentuneet. Tiede ei 

unohda, mutta kirjoitettu havainnoiva yhteiskuntatiede on aina aikaansa jäljessä. Se on 

yhteiskuntatieteen heikkous. 

  

                                                      
375 ks. Orlov 2013. 
376 ks. Lehtinen 2014. 
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VII LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Tutkielma herättää enemmän kysymyksiä kuin mihin se antaa vastauksia. Eräs 

kysymyksistä kuuluu: voiko suurvaltaa vastaan voittaa oikeustaistelun, mitä se ei halua 

hävitä? Uskallan väittää, että ne ulkomaalaiset yritykset, jotka ovat tervetulleita, saavat 

etuja joka tapauksessa ja ei-toivotut vieraat eivät, huolimatta siitä mitä laissa tai 

kansainvälisissä sopimuksissa lukee. Kansainvälinen välimiesmenettely valtiota vastaan on 

hyvin raskas prosessi. Valtion haastaminen vahingonkorvausoikeuteen, varsinkin 

suurvallan ollessa kyseessä, on varmasti viimeinen keino hakea sijoittajasuojaa 

investoinnille. Siispä älä herätä nukkuvaa karhua, vaan luo kattava suhdeverkosto, ja toimi 

kuin susi jengissä. Näin myös SVKK neuvoo jäsenyrityksilleen: ”Henkilökohtaiset suhteet 

ovat ensiarvoisen tärkeät kaikessa kanssakäymisessä Venäjällä. Panosta niihin ja rakenna 

hyvä kontaktiverkosto itsellesi. Voit olla kovakin asioiden hoidossa, mutta ole 

johdonmukainen äläkä petä kumppaneitasi.”377  

Kansainvälinen välimiesmenettely on aivan äärimmäinen keino, johon turvautuminen 

lienee perustellumpaa tilanteissa, joissa ulkomaisen yrityksen suhteet suurvaltaan ovat 

pysyvästi katkenneet. Tällaisessa tilanteessa investoija on todennäköisesti menettänyt 

reaaliset mahdollisuutensa jatkaa menestyksekästä liiketoimintaa valtiossa ja poliittinen 

tuki on vaakalaudalla. Mikään ei kuitenkaan estä sijoittajaa vetoamasta 

investointisuojasopimuksen määräyksiin venäläisessä arbitraatiotuomioistuimessa, jolloin 

riita ei äityne niin kovin. 

Sijoittajasuoja konsepti aikanaan syntyi lähinnä Euroopan pääomarikkaiden maiden ja 

kehitysvaltioiden välille, mutta on sittemmin laajentunut koskemaan lähes koko maailmaa. 

Mielestäni investointisuojasopimus-instituutio on hyvä instituutio syrjintää, mielivaltaa ja 

korruptiota vastaan. Sen sijaan en näe ehdottomia perusteita sille, että ulkomaisille 

investoijille olisi annettava parempaa suojaa kuin kansallisille sijoittajille. 

Kansainvälisen investointioikeuden rajankäynti siitä, mikä on politiikkaa ja mikä syrjintää 

tai mielivaltaa muistuttaa luonteeltaan Suomen hallinto-oikeuden rajankäyntiä siitä, 

minkälaisia päätöksiä viranomaiset tai poliitikot saavat tehdä.  

                                                      
377 SVKK 2009, s. 94 
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Huolimatta puutteellisuudestaan kahdenvälinen investointisuojasopimus takaa tällä haavaa 

(eli vuonna 2013) suomalaisyhtiön sijoituksille paremman normatiivisen suojan kuin 

Venäjän lainsäädäntö, sillä Venäjän kansallinen laki ulkomaisista investoinneista on 

pikemminkin rasti ruutuun kohdassa ”meillä on ulkomaisia investointeja suojaava laki” 

kuin aidosti oikeudellista suojaa parantava säädös.  

Suomen ja Venäjän välisellä investointisuojasopimuksen ehdoilla voi saada 

oikeustaisteluun välillistä vaikutusta, kuten Venäjän oikeuskäytäntö enteilee ulkomaisista 

investoinneista annetun lain stabilisaatiolausekkeen soveltamisen osalta. 

Investoijan näkökulmasta valtion vahingonkorvauksen pienikin mahdollisuus on kuitenkin 

investointia suunnitellessa maariskiä lieventävä asianhaara ja voi siten vaikuttaa 

investointipäätökseen myönteisellä tavalla.  

Vaikka tuomioistuinmenettelyn lopputulos on aina epävarma, kanteen nostamisella voi-

daan painostaa valtiota neuvotteluratkaisuun oikeussalin ulkopuolella varsinkin jos tapaus 

kerää tarpeeksi kansainvälistä huomiota. Mediapaineen avulla lienee mahdollista esimer-

kiksi vesittää ulkomaisia investoijia syrjivä lakiehdotus.  

Venäjän ulkomainen ”investointimarkkina” käyttäytyy mielestäni kuin listattujen 

osakkeiden hintavolatiliteetti, koska myös investointimarkkinoilla korkea riski enteilee 

korkeita tuottoja. Tämä lienee erinäisten talousteorioiden mukaista. Sijoittajan 

näkökulmasta investoinnilta on vaadittava korkeaa tuottoa, joka kompensoi sijoittajan 

kokemaa riskinottoa. 

Mitä tulee suurvaltapolitiikan luomiin realiteetteihin, ja suomalaisyhtiöiden intresseihin 

Venäjällä, haluan päättää tutkielmani filosofisempiin ajatuksiin. 

Näyttelijä Ville Haapasalo on usein todennut, että ”joku on sanonut, ettei Venäjää voi 

ymmärtää päällä, Venäjää voi ymmärtää vain sydämellä.” 

Presidenttimme Sauli Niinistö totesi Hufvudstadsbladetin haastattelussa joulukuun 2013 

loppupuolella, että ”Jag har märkt att vissa i Finland anser att rysk lagstifning är noll värd, 

något man inte behöver bry sig om. Så kan man inte resonera. Man kan inte säga: Vi bryr 

oss inte om era lagar, de saknar legitimitet I våra ögon.”378  

                                                      
378 ks. Niinistö 2013. 
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Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen tiivisti Venäjä-taloustutkimuksen hienosti 

muutamaan lauseeseen Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 4.2.2014. Puhuttuaan Sotšin 

olympialaisista ja niille välttämättömästä rahoituksesta muun muassa oligarkien 

kustannuksella hän sanoi suurin piirtein näin: ”Ei ole länsimaiden ongelma, miten Venäjän 

yhteiskunnassa allokoidaan tuloja tai menoja.” Olen hänen kanssa samaa mieltä.  
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LIITE 1: HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Tietoa Venäjästä, haastateltavan toimialasta ja yrityksestä 

‐ Minkälainen taloudellinen merkitys Venäjällä on toimialallanne? 

(asiakasmäärät, liikevaihto, investoinnit …) 

‐ Minkälainen merkitys Venäjällä on yritykselle? 

‐ Miten Venäjän merkitys yritykselle on muuttunut vuosien aikana? Onko 

kasvanut, pysynyt samana vai vähentynyt? 

‐ Minkälaiset tulevaisuudennäkymät yrityksellänne on Venäjällä? 

‐ Ovatko investoinnit lisääntyneet 2000-luvulla? Minkälaista investointien 

kasvua ennustatte yrityksellänne tai toimialallanne? 

 

Suora investointi on pysyväksi siteeksi ulkomaiseen yritykseen tarkoitettu, luonteeltaan 

pitkäaikainen sijoitus, jolla hankitaan tehokas päätösvalta yrityksestä. Tehokkaalla 

päätösvallalla tarkoitetaan sitä, että sijoittajalla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti 

yrityksen johtamiseen ja päätöksentekoon. Riittävän tehokas päätösvalta saavutetaan, 

jolloin myös pysyvä side yritykseen syntyy, kun sijoituksella saadaan vähintään 10 % 

osakkeista tai äänivallasta yrityksessä. Suoraan investointiin luettavat varallisuusvirrat 

suoran investoinnin tekemisen jälkeen ovat pääomittaminen, voittojen uudelleeninvestointi 

ja lyhyt- sekä pitkäaikaislainat emoyhtiöltä tytäryhtiölle.  

2. Suorat investoinnit Venäjällä 

‐ Minkälaisia investointeja yrityksellänne on Venäjällä? (Kuinka monta 

kohdetta? Missä sijaitsevat? Millä alueella?) 

‐ Minkä tyyppisistä varallisuusoikeuksista investointinne koostuu? (kiinteä, 

irtain, toimiluvat, lisenssit, sopimuksiin perustuvat oikeudet…) 

‐ Oletteko solmineet investointisopimusta julkisen tahon kanssa? Kenen kanssa? 

‐ Onko teillä muita julkisen tahon kanssa solmittuja sopimuksia? Onko 

sopimuksia noudatettu?  

‐ Toimitteko Venäjällä yksin vai kumppanin kanssa? Onko kumppani 

venäläinen? 

‐ Ovatko investoinnit olleet menestyksiä? Ovatko ne vastanneet odotuksia? 
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‐ Minkälaisia uhkia investoinnit ovat kohdanneet? 

 

Pitkän uran Venäjällä tehnyt hallitusammattilainen, suomalainen Seppo Remes tiivisti 

15.11. ilmestyneessä Talouselämässä Venäjän talousongelmat osuvasti yhteen lauseeseen: 

”Ongelma on valtionjohdon epäjohdonmukainen sekaantuminen asioihin.” Yleisesti 

ajatellaankin, että Venäjällä yrityksen haasteina on erityisesti liiketoiminnalle tärkeiden 

elementtien puuttuminen: ennakoitavuus, vakaus ja luottamus. Venäjän maariskit liittyvät 

usein jonkinasteiseen valtion (=valtion tai kuntien viranomaisten tai poliitikkojen) 

mahdollisuuteen suoraan tai välillisesti puuttua investoijan kykyyn hallita, käyttää, nauttia 

tai määrätä omasta investoinnistaan tai aiheuttaa vahinkoa aineellisiin tai aineettomiin 

investoijan intresseihin.   

3. Venäjän maariskit (viranomaistoiminta, taloudellinen väkivalta, 

protektionismi, korruptio…)  

‐ Miten maariskit ovat vaikuttaneet yrityksenne toimintaan Venäjällä? 

‐ Ovatko maariskit luoneet esteitä yrityksenne toiminnalle, esimerkiksi 

laajenemishankkeille? 

‐ Minkälaisia oikeudellisia riskejä kohtaatte Venäjällä? 

‐ Onko Venäjän viranomaisten tai poliitikkojen toiminta tai toimimattomuus 

aiheuttanut vahinkoa yritykselle?  

‐ Miten kuvaisitte yrityksenne suhteita venäläisiin viranomaisiin tai 

poliitikkoihin?  

 

4. Konkreettisia tapauksia 

‐ Onko yrityksenne toimintakyky Venäjällä heikentynyt tai keskeytynyt 

viranomaisten toimenpiteiden takia?  

‐ Oletteko koskaan yllättäen hyötyneet uudistuneesta viranomaissääntelystä tai 

toiminnasta? 

‐ Oletteko valittaneet oikeuteen viranomaisen toiminnasta tai päätöksestä? 

‐ Oletteko joutuneet puolustautumaan oikeudessa esimerkiksi prokuraattorin 

(yleinen syyttäjä) ajamaa kannetta vastaan? 

‐ Oletteko joutuneet puolustautumaan yritysvaltaukselta? 
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Venäjän oikeusjärjestelmässä on muodostunut oma investointioikeuden oikeudenala ja 

investointilainsäädäntö.  Ulkomaisia sijoittajia silmällä pitäen Venäjällä on voimassa 

erityinen laki ulkomaisista investoinneista, mutta Suomella ja Venäjällä on myös voimassa 

kahdenvälinen investointisuojasopimus vuodelta 1989.  

5. Investointilainsäädäntö 

‐ Oletteko tietoinen investointilainsäädännön (ensi sijassa laki ulkomaisista 

investoinneista) tai investointisuojasopimuksen olemassaolosta? 

‐ Oletteko koskaan vedonneet tai kuulleet jonkun vedonneen jompaankumpaan 

näistä? 

‐ Onko laeilla tai sopimuksella ollut välillistä vaikutusta jossain asiassa? 

 

6. Maariskien hallinta 

‐ Miten yrityksenne hallitsee Venäjän maariskejä? (keinot, omat työntekijät 

Venäjällä, yhteistyökumppanit, muut suhteet…) 

 


