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TEXTE FINNOIS]

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SOSIALISTISTEN
NEUVOSTOTASAVALTOJEN LIITON HALLITUKSEN VALINEN SOPIMUS SIJOITUSTEN EDISTAMISESTA JA MOLEMMINPUOLISESTA SUOJELUSTA

Suomen tasavallan hallitus ja Sosialististen
neuvostotasavaltojen iiiton haflitus,
jotka haluavat edelleen kehittU3 ja syventAl
keskindisil suhteitaan kaupailis-taloudellisen,
teollisen ja tieteellis-teknisen yhteistyan aloilla.
jotka ottavat huomioon Helsingissi I piivi.
ni elokuuta 1975 allekirjoitetun Euroopan turvallisuus- ja yhteistyokonferenssin piit6sasiakirjan periaatteet.
jotka viittaavat 18 plivina toukokuuta 1977
allekirjoitettuun kaupallis-taloudellisen, teollisen ja tieteellis-teknisen yhteisty0n kehittimistA
ja syventimisti koskevaan vuoteen 1990 ulot.
tuvaan pitkian ajanjakson ohjelmaan, jonka
voimassaoloaikaa on 6 pAivani Iokakuuta 1987
tehdylli poytakirjaila jatkettu vuoden 2000
Ioppuun ja jonka osalta osapuolet ovat sopinect pitivAnsi yhteisyritysten perustamista
SNTL:n alueelle kahdenvilisen yhteistyan kehittamisen lupaavana suuntautuksena,
ovat sopineet seuraavaa:
I artikla
Madritelmat
Tassa sopimuksessa:
a) Kasite "sijoittaja" tarkoittaa fyysista henkiloA, joka on Suomen tai SNTL:n kansalainen
oman maansa aluecila voimassa olevan lainsn.
dinnon mukaan. tai oikeushenkila, joka on
perustettu Suomen tai SNTL:n alueella voi.
massa olevan lains ,dAnnn mukaan, ja jotka
oman maansa lainsandinnOn mukaan ovat oikeutettuja tekemalin sijoituksia toisen sopimuspuolen alueella.
b) Kisite "sijoitus" tarkoittaa kaikenlaisia
omaisuusarvoja. joita toisen sopimuspuolen sijoittaja sijoittaa toisen sopimuspuolen alucelle
tman lainsiadannOn mukaisesti. ja kisittal
erityisesti:
I) irtaimen ja kiintean omaisuuden ja niita
vastaavat oikeudet kuten panttioikeudet;
2) yhtiOosuudet, osakkeet ja osuudet oikeushenkildiden omaisuuteen;
3) oikeuden rahavaroihin, rahalliseen saatavaan ja oikeuden suoritukseen, jolla on taloudellinen arvo;
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4) tekijanolkeudet, patentti., tavaramerkkija teolliset mallioikeudet sekA tekniset valmistusmenctelmat, kauppasalaisuudet, taitotiedon
ja kauppanimet;
5) sen sopimuspuolen, jonka alucelle sijoitus
tehdain, lainsaadintoon tai voimassa olevaan
sopimukseen perustuvat liiketoiminnan toimituvat, mukaanlukien ne, jotka koskevat luonnonvarojen etsintaa, jalostamista, louhintaa tai
hyodyntimista.
c) Kasite "tuotto" tarkoittaa rahamuril ja
muita omaisuusarvoja. jotka on saatu tai on
mutr saada tcmin artiklan b) kohdan mukaisita sijoituksista, ja se kaittiA erityisesti voiton, korot, osingot, rojaltit ja muut maksut.

2 artikla
Sopimuksen soveltaminen
1. Timan sopimusta sovelletaan sijoituksiin,
jotka on tchty sen sopimuspuolen lainsladinnon mukaisesti, jonka alucelle niitA tehdIan.
2. Huomioonottacn taman aniklan I kohdan muLrayksect tAts sopimusta sovelletaan
kaikkiin sijoituksiin, joita sopimuspuolen sijoittajat ovat tehneet toisen sopimuspuolen
aluceila I paivisti tammikuuta 1946 alkaen.
3. TamAn sopimuksen sovelamispiiriin kuuluu kummankin sopimuspuolen alue, seki
kummankin sopimuspuolen aluevesien ulkopuolella olevat talousvydhyke, kalastusvyohyke ja mannerjalusta, joilla sopimuspuolet kansainvAlisen oikeuden mukaisesti kAyttivat suvereeneja oikeuksiaan ja lainkAyttOvaltaansa
luonnonvarojen tutkimiseen, jalostamiseen ja
slilyttamiseen.
3 arikla
Sijoitusten kohelu
1. Kumpikin sopimuspuoli turvaa alueellaan
kohtuullisen ja oikeudenmukaisen kohtelun
toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksille
ja tuotoille.
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2. Kumpikaan sopimuspuoli ei alueellaan
sovella toisen sopimuspuolen sijoittajien tKmIn
sopimuksen mlurAysten mukaisesti tekemiin
sijoituksiin tai niistA saatuihin tuottoihin epaedullisempaa kohtelua kuin se soveltaa vastaavassa tilanteessa kolmansien maiden sijoittajien tekemiin sijoituksiin tai tuottoihin.
3. Taman artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
kohtelu ci koske huojennuksia ja etuja, joita
jompikumpi sopimuspuoli myontiA kolmansien maiden sijoittajien tekemille sijoituksillc
tai tuotoille talousliittoa, tulliliittoa, vapaakauppa-aluetta tai kansainvalisti taloudellista
yhteistyOjrjestdl taikka kaksinkenaisen verotuksen estamista koskevan sopimuksen perusteella.
4 artikla

Sijoitusten suojelu
I. Toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoitukset nauttivat toisen sopimuspuolen alueella
kaikinpuolista suojelua.
2. Kumpikaan sopimuspuoli ci ryhdy alueellaan toisen sopimuspuolen sijoittajan sinne
tekemiin sijoituksiin kohdistuviin pakkotoimenpitcisiin, kuten kansallistamis-, pakkoluovutus- tai muihin vastaaviin haltuunottotoimcnpiteisiin, paitsi silloin kun tata vaativat
vation edut. Tilloin noudatetaan tallt aluecella
voimassa olevan lainsaadannon maarAlmia
jirjestysta ja maksetaan asianmukainen kor.
vaus.
3. Tllaiset toimenpiteet civit saa olla syrji-

via.
4. Taman artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
korvauksen tulee kattaa haltuunotetun sijoituksen reaaliarvo huornioon ottaen maailmanmarkkinahinnat vlittamisti ennen sijoituksen
haltuunottoon liittyvln toimenpiteen suorittamista tai toimenpidettl koskevan pltoksen
julkiseen tietoon tulemista. Korvaus maksetaan
vapaasti vaihdettavassa valuutassa arvon ma.
rittAmisptivAni voimassa olevan virallisen valuuttakurssin mukaisena elili sijoitusta tehtlessa toisin ole sovittu. KorvausmAarA siirret~an
ilman aiheectonta viivytysti siirtomuodollisuuksign suorittamisen tavanomaisesti vaatiman
ajanjakson kuluessa, kuitenkin viimeistun
kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdan tarkoittarnaan toimenpiteeseen ryhtymists. Korvauksen tule sislitgt korko hatuun otettujen sijoitusten reaaiiarvon maarittimispgivastl maksupaivian asti pakkotoimenpiteescen ryhtyneen
sopimuspuolen lain matr~mEn korkokannan
mukaisesti. Sellaisen korkokannan puuttuessa
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sovelletaan pakkotoimenpiteeseen ryhtyneen
sopimuspuolen keskuspankin malrittami tavanomaista kaupalista korkoa.
5. Sijoittajalla, iota pakkotoimenpide koskee, on oikeus saada ilman aiheetonta viivytysta pakkotoimenpiteen suorittavan sopimus.
puolen lainsiadannon mukaisesti thman sopimuspuolen toimivalhaiselta viranomaiselta ta
laitokselha puolueeton arvio haltuun otetun
sijoituksen arvosta tmAn artiklan 4 kohdan
magrtysten mukaisesti.
6. Taman artiklan mdlrgyksid sovelletaan
myos sijoituksista saataviin tuottoihin, samoin
kuin sijoitusten myynnist ja osittaisesta tai
kokonaisesta lakkauttamisesta sijoittajan hy.
vgksi tuleviin rahamltriin.
5 artikla
Sijoiuuksiin lityvien maksujen siirto
Kumpikin osapuoli turvaa toisen sopimu3puolen sijoittajille esteettOmin ilman aiheetonta viivytyst tapahtuvan sijoituksiin Iiittyvien
maksujcn siirron vapaasti vaihdettavassa valuutassa niiden koskiessa erityisesti:
1) voittoja, osinkoja, korkoja, lisenssimaksuja, provisioita, maksuja teknisesta avusta ja
teknisesta huollosta ja muita toisen sopimuspuolen sijoittajan tekemist sijoituksista saatavia tuottoja;
2) sellaisten lainojen lyhentimiseksi maksettavia rahamdaril, jotka molemmat sopimuspuolet ovat tunnustaneet sijoituksiksi;
3) sijoittajan hyviksi sijoitusten myynnista
ja osittaisesta tai kokonaisesta lakkauttamisesta tulevia rahamnirii.
6 artikla
Sijoltusten edistminen
Sopimuspuolet myOtivaikuttavat lanslAdantonsa puitteissa suotuisten olosuhteiden
turvaamiseen Ltssi sopimuksessa tarkoitettujen
sijoitusten pohjalta suomalaisten ja neuvostoIiittolasten fyysisten tai oikeushcnkildiden kesken muodostettavien yhteisyritysten toiminnalle. Tassa yhteydessa kiinnitetian erityista huomiota yhteisyritysten kannattavuuteen ja itserahoitukseen seki nykyaikaisten ja kansainvalisesti kilpailukykyisten tuotteiden valmistamiseen. Niiden tavoitteiden totuttamiseksi turvataan yhteisyritysten liiketoiminnalle asianmukaiset olosuhtect erityisesti raaka-aineiden.
energian ja tyOvoiman saatavuuden, kuljetusten sekA rahoituksen ja maksuliikkeen osalta.
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Kirjanpilo
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7. Mikali vAlimiehet civt toisin mAArIl,
jaetaan valimiesmenettelyn kustannukset tasan
riidan osapuolten kesken.

Suotuisten olosuhteiden luomiseksi tAssi sopimukscssa tarkoitettujen yhteisyritysten taloudellisen aseman ja kannattavuuden arvioinnille
naiden yritysten kirjanpitotoimintoja kehitetan sopimuspuolten kansallisen lainslAdlnnon puitteissa sopimuspuolten vAlisin neuvotte.
luin.

Sopimuspuolten viliset riidat timin sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta ratkaistaan diplomaattiteitse.

8 artikia
Sijoitusriitojen ratkaisumenettely

10 artikla
SijUantulo

I. Kumpikin sopimuspuoli suostuu taten
alistamaan vlimiesmenettelylla ratkaistavaksi
jokaisen riidan, joka syntyy sen ja toisen
sopimuspuolen sijoittajan vAlili jalkimmaisen
sijoituksesta edceUA mainitun alueella ja joka
koskee tAmn sopimuksen 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sijoituksesta maksettavan korvauksen mAArA tai suorittamista. TillOin vaaditaan myOs kyseisen sijoittajan kirjallinen
suostumus riidan alistamiseen vilimiesmenetteIyyn.

los sopimuspuoli tai sen asianomainen viranomainen tAmAn sopimuspuolen sijoittajan
sijoituksia koskevan mydntamanst takuun perusteclla maksaa korvauksen sijoittajalle, ensin
mainittu sopimuspuoli tai sen asianomainen
viranomainen sijaantulon kautta saa sijoittajan
t;Ahin sopimukseen perustuvat vastaavat oikeudet riskin sen osan rajoissa, jonka takuu kattaa
ja joka on maksettu sijoittajalle.

2. Mikali syntyy riita, josta riidan osapuolet
civet pysty pAAsemAAn keskengAn neuvotteluteitse tai muutoin sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa, voi riidan kumpi tahansa
osapuoli tehdA toiselle osapuolelle valimiesme.
nettelyn aloittamista tarkoittavan ilmoituksen.
3. Valimiesoikeuden tulee olle kolmijiseninen. Kumpikin riidan osapuoli nimittla yhden
vilimichen kahden kuukauden kuluessa tAmAn
artiklan 2 kohdassa mainitusta valimiesmenettelyn aloittamisilmoituksesta. NAin nimetyt
kaksi valimiesmiestA valitsevat omaa nimittamisplivElnsi scuraavien kahden kuukauden
kuluessa kolmannen vilimiehen, joka toimii
vilimiesoikeuden puheenjohtajana. Kolmannen valimiehen tulee olla sellaisen kolmannen
valtion kansalainen, jolla on diplomaattisuhteet kummankin sopimuspuolen kanssa.
4. Jos tarvittavia nimityksis ei ole tehty
edellisessi kappaleessa mAArAttyjen aikojen kuluessa, riidan kumpi tahansa osapuoli voi
muun sopimuksen puuttuessa pyytaa Tukholman kauppakamarin valimiesinstituutin puheenjohtajaa suorittamaan tarpecliset nimitykset.
5. Vllimiehet pAittAvAt omista menettelytapasgannOistlan.
6. Valimiesten pAltokset ovat lopullisia ja
sitovia ja ne tunnustetaan ja pannaan taytantoon New Yorkissa 10 pAivAna kesakuuta 1958
tehdyn ulkomaisten vtlitystuomioiden tunnustamista ja taytntoonpanoa yleissopimuksen
mukaisesti.
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9 artikla
Sopimuspuolten valiset rildat

I I artikla
Kansallinen Iainsaddd4nt ja kansainvdliset
sopimukset
MikAAn t1mmn sopimuksen mAnrAys ci rajoita niitA oikeuksia ja etuuksia, jotka myOnnetain toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituk.
sille toisen sopimuspuolen alueella t1mAn sopimuspuolen kansallisen lainsladannOn tai muun
kansainvalisen sopimuksen perusteella, jonka
osapuolia molemmat sopimuspuolet ovat.
12 artikla
Sopimuspuolten vdliset konsultaatiot
Sopimuspuolet klyvit konsultaatioita tarpeen vaatiessa timan sopimukscn soveltarniseen iittyvien kAytlnnon kysymysten ratkaisemiseksi. Konsultaatiot pidetaun jommankumman sopimuspuolcn ehdotuksesta. Niiden ajasta ja paikasta sovitaan diplomaattiteitse.
13 artikla
Sopimuksen voimoantulo, voimossaoloaika
ja pt ltyminen
1. TimE sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) paivan kuluttua siiti, kun sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilileen sopimuksen voimaantulon edellytztmien
valtiosAlntOnsa mukaisten muodollisuuksien
tulleen taytetyiksi.
2. TAmi sopimus on voimassa viisitoista (15)
vuotta ja tamAn jalkeen sen voiniassaolo jatkuu. eilei sitl ole irtisanottu pAAttymAtn tmdn
artiklan 3 kohdan mukaisesti.
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3. Kumpikin sopimuspuoli voi antamalla
kirjallisen ilmoituksen diplomaattitcitsc toiselle
sopimuspuoleile yhti (I) vuotta aikaisemmin
irtisanoa tmin sopimuksen pttymnAn aikuperLisen viidentoista (15) vuoden ajanjakson
puittyessa tai milloin tahansa sen jlkeen.
4. Niiden sijoitusten osalta, jotka on tehty
ennen tmAn sopimuksen voimassaolon patry.

e
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mist, 1-12 aniklan mAirlykset oval edelleen
voimassa viisitoista (I5) vuotta sopimuksen
voimassaolon psattymisen jalkeen.
Tehty Helsingissa 8 plivana helmikuuta 1989
kahtena suomen- ja venajankielisena kappaleena molempien tekstien ollessa yhta todistusvoi.
maiset.

Suomen tasavallan
hallituksen puolesta:
ERKKI LIIKANEN

Sosialististen neuvostotasavaltojen
ifiton hallituksen puolesta:
BoRis GOSTEV
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ECHANGE DE LETFIRES

helmikuun 8 plivAni 1989

Kunnioitettu herra Ministeri,
Vahvistan taten kunnioittavasti osapuolten
valisen yksimielisyyden siita. etta Sosialististen
neuvostotasavaltojen liiton hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen valilla helmikuun 8
pAivanA 1989 allekirjoitetun sijoitusten edistEmista ja molemminpuolista suojelua koskevan
sopimuksen 3 artiklan 2 kohta ymmirretaan
soveltamisensa osalta Sosialististen neuvostotasavaltojen Iliitossa seuraavasti:
Suomalaisille sijoittajille myOnnetian Sosialististen neuvostotasavaltojen liitossa vAhintagn samanlainen kohtelu kuin mike myOnne.
tMan aiden maiden sijottajille, jotka tailA hetkelli ovat OECD-jasenmaita.
Ottakaa vastaan, herra Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

B. GOSTEV
SNTL:n finanssiministeri
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II
HelsingissA helmikuun 8 pAivAnA 1989
Kunnioitettu herra Ministeri.
Vahvistan kunnioittavasti vastaanottaneeni
Teidan tnulnu paivityn scraavansisaltoisen
kirjeenne:

[See letter I - Voir lettre I]
Vahvistan. ett yIIi esitectty vastaa oikein
sita, minkS osapuolet ovat sopinect.
Ottakaa vastaan, herra Ministeri. korkeimman kunnioitukseni vakuutus.
ERKKI LIIKANEN

Suomen Tasavallan Valtiovarainministeri
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