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Valtioneuvoston asetus

14/2016

Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn
sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän

välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn sopimuksen
(SopS 66/1994) muuttamisesta Moskovassa 8 päivänä huhtikuuta 2016 noottienvaihdolla tehty
sopimus on voimassa 10 päivästä huhtikuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Puolustusministeri Jussi Niinistö

Apulaisosastopäällikkö Vesa Vasara
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NOOTTIENVAIHTO 
 
 
1.    Venäjän federaation ulkoministeriö Suomen suurlähetystölle Venäjän federaatiossa 
 
(Suomennos)  
 

Venäjän federaation ulkoministeriö esittää 
kunnioituksensa Suomen tasavallan suurlähe-
tystölle Venäjän federaatiossa ja viitaten 
suurlähetystön 10.2.2016 päivättyyn noottiin 
nro MOS7W0041-18 ilmoittaa kunnioittavas-
ti seuraavaa: 

Министерство Иностранных Дел 
Российской Федерации свидетельствует 
свое уважение Посольству Финляндской 
Республики в Российской Федерации и, 
ссылаясь на ноту Посольства № 
MOS7W00041-18 от 10 февраля 2016 года, 
имеет честь сообщить следующее. 

 
Venäjän federaation hallitus antaa suostu-

muksensa siihen, että Suomen tasavallan hal-
lituksen ja Venäjän federaation hallituksen 
välillä 11.3.1994 tehdyn Suomen ja Venäjän 
välisen valtakunnanrajan ylityspaikkoja kos-
kevan sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan poh-
jalta rajoitetaan väliaikaisesti liikennettä Sal-
la-Sallan ja Lotta-Raja-Joosepin rajanylitys-
paikoilla ja sallitaan rajan ylitys mainittujen 
rajanylityspaikkojen kautta ainoastaan Venä-
jän federaation, Valkovenäjän tasavallan ja 
Suomen tasavallan kansalaisille sekä heidän 
kanssaan tai heidän luokseen matkustaville 
perheenjäsenille kansalaisuudesta riippumat-
ta. 

Правительство Российской Федерации 
соглашается ввести на основании  
пункта 1 статьи 3 Соглашения между 
Правительством Российской Федераций и 
Правительством Финляндской Республики 
о пунктах пропуска через российско- 
финляндскую государственную границу от 
11 марта 1994 года временное ограничение 
движения в пунктах пропуска «Салла - 
Салла» и «Лотта - Райя-Йоосеппи» через 
российско- финляндскую государственную 
границу, разрешив пересечение границы 
через указанные пункты пропуска только 
гражданам Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Финляндской 
Республики, а также членам их семей  
вне зависимости от гражданства, 
сопровождающим их или следующим к 
ним. 

 
Tämä väliaikainen rajoitus on voimassa 180 

vuorokautta, se on kertaluonteinen, eikä sitä 
voida pitää ennakkotapauksena. 

Такое временное ограничение вводится 
на 180 суток, носит разовый характер и не 
может рассматриваться в качестве 
прецедента. 

 
Mikäli Suomen tasavallan hallitus hyväk- В случае согласия Правительства 
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syy edellä esitetyn, Venäjän federaation ul-
koministeriö ehdottaa kunnioittaen Venäjän 
federaation hallituksen puolesta, että tämän 
nootin ja Suomen tasavallan vastausnootin 
katsotaan olevan sopimus muutosten tekemi-
sestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venä-
jän federaation hallituksen välillä 11.3.1994 
tehtyyn Suomen ja Venäjän välisen valtakun-
nanrajan ylityspaikkoja koskevaan sopimuk-
seen ja että tämä sopimus tulee voimaan vuo-
rokauden kuluttua siitä päivästä, kun Suomen 
puolen vastausnootti on saatu. 

Финляндской Республики с изложенным 
Министерство Иностранных Дел 
Российской Федерации от имени 
Правительства Российской Федерации 
имеет честь предложить считать 
настоящую ноту и ответную ноту 
Финляндской Стороны: Соглашением 
между Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Финляндской Республики о внесении 
изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Финляндской Республики 
о пунктах пропуска через российско-
финляндскую государственную границу от 
11 марта 1994 года, которое вступит в силу 
через одни сутки с даты получения 
ответной ноты Финляндской Стороны. 

 
Ulkoministeriö käyttää tätä tilaisuutta uudis-

taakseen suurlähetystölle korkeimman kun-
nioituksensa vakuutuksen. 

Министерство пользуется случаем, 
чтобы возобновить Посольству уверения в 
своем весьма высоком уважении. 

 
Moskovassa 22. päivänä maaliskuuta 2016 Москва, 22 марта 2016 года 
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2.    Suomen suurlähetystö Venäjän federaatiossa Venäjän federaation ulkoministeriölle 
 
 (Käännös) 
 

Suomen suurlähetystö Venäjän federaatios-
sa esittää kunnioituksensa Venäjän federaati-
on ulkoministeriölle ja vahvistaa vastaanotta-
neensa ministeriön 22. maaliskuuta 2016  
päivätyn seuraavansisältöisen nootin nro 
2827/2jed: 

Посольство Финляндской республики в 
Российской Федерации свидетельствует 
свое уважение Министерству 
иностранных дел Российской Федерации 
и подтверждает получение ноты  
№ 2827/2ед  Министерства иностранных 
дел Российской Федерации от 22 марта 
2016 года со следующим содержанием: 

 
[Venäjän nootin Nro 2827/2JeD teksti] [Текст ноты № 2827/2ед Российской 

Федерации] 
 

Suomen tasavallan hallitus vahvistaa täten 
hyväksyvänsä edellä olevassa nootissa tehdyn 
ehdotuksen sekä katsoo edellä olevan ulko-
ministeriön nootin ja tämän suurlähetystön 
vastausnootin Suomen tasavallan hallituksen 
ja Venäjän federaation hallituksen väliseksi 
sopimukseksi muutosten tekemisestä Suomen 
tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation 
hallituksen välillä 11 päivänä maaliskuuta 
1994 Suomen ja Venäjän välisen valtakun-
nanrajan ylityspaikoista tehtyyn sopimuk-
seen, joka tulee voimaan yhden vuorokauden 
kuluttua tämän nootin päiväyksestä, eli 10 
päivänä huhtikuuta 2016. 

Правительство Финляндской 
Республики подтверждает свое согласие с 
изложенным в вышеуказанной ноте 
предложением и считает вышеуказанную 
ноту Министерства Иностранных Дел 
Российской Федерации и настоящую 
ответную ноту Посольства Финляндской 
республики в Российской Федерации 
Соглашением между Правительством 
Финляндской Республики и 
Правительством Российской Федерации о 
внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Финляндской 
Республики и Правительством Российской 
Федерации о пунктах пропуска через 
финляндско-российскую государственную 
границу от 11 марта 1994 года, которое 
вступит в силу через одни сутки с даты 
настоящей ноты, то есть 10  апреля 2016 
года. 

 
Suomen suurlähetystä käyttää tätä tilaisuut-

ta esittääkseen ulkoministeriölle korkeimman 
kunnioituksen vakuutuksen. 

Посольство пользуется случаем, чтобы 
возобновить Министерству иностранных 
дел уверения в своем высоком уважении. 

 
Moskovassa 8 päivänä huhtikuuta 2016 Москва 8 апреля 2016 года 
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