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L a k i

N:o 1

Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Bakussa 26 päivänä helmikuuta 2003 teh-

dyn Suomen tasavallan hallituksen ja Azer-
baidzhanin tasavallan hallituksen välisen si-
joitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

HE 18/2003
UaVM 8/2003
EV 40/2003

1—2005 899001



(Suomen säädöskokoelman n:o 8/2005)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 2

Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-

ten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkomaankauppa- ja kehitys-
ministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Bakussa 26 päivänä helmikuuta 2003 Suo-

men tasavallan hallituksen ja Azerbaidzhanin
tasavallan hallituksen välillä tehty, eduskun-
nan 24 päivänä lokakuuta 2003 hyväksymä ja
tasavallan presidentin 21 päivänä marraskuuta
2003 hyväksymä sijoitusten edistämistä ja
suojaamista koskeva sopimus, jonka hyväk-
symistä koskevat nootit on vaihdettu 10
päivänä marraskuuta 2004, on voimassa 10
päivästä joulukuuta 2004 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Azerbaizhanin kanssa tehdyn sijoitusten

edistämistä ja suojaamista koskevan sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta 21 päivänä
marraskuuta 2003 annettu laki (956/2003)
tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 2005.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä

tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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SOPIMUS 

 
Suomen tasavallan hallituksen ja Azerbaid-
zhanin tasavallan hallituksen välillä sijoitus-

ten edistämisestä ja suojaamisesta 

 
Suomen tasavallan hallitus ja Azerbaidzha-

nin tasavallan hallitus, jäljempänä sopimus-
puolet, jotka 

 
HALUAVAT tehostaa taloudellista yhteis-

työtä molempien maiden yhteisen edun mu-
kaisesti ja säilyttää oikeudenmukaiset olosuh-
teet sopimuspuolen sijoittajien sijoituksille, 
jotka ovat toisen sopimuspuolen alueella, 

 
OVAT TIETOISIA siitä, että sijoitusten 

edistäminen ja suojaaminen tämän sopimuk-
sen perusteella kannustaa taloudellisia aloit-
teita, 

 
OVAT SOPINEET SEURAAVASTA: 

 
1 artikla 

Määritelmät 

Tässä sopimuksessa: 
1. �Sijoitus� tarkoittaa kaikenlaista varalli-

suutta, jonka sopimuspuolen sijoittaja on pe-
rustanut tai hankkinut toisen sopimuspuolen 
alueella tämän sopimuspuolen lakien ja mää-
räysten mukaisesti, mukaan luettuna erityises-
ti, ei kuitenkaan yksinomaan: 

 
a) irtain ja kiinteä omaisuus tai omistusoi-

keudet, kuten kiinnitykset, pantti- ja pidätys-
oikeudet, vuokraoikeudet, nautintaoikeudet ja 
muut vastaavat oikeudet 

b) osakkeet, joukkovelkakirjat tai muut 
osuudet yrityksestä; 

 
AGREEMENT 

 
between the Government of the Republic of 

Finland and the Government of the Republic 
of Azerbaijan on the Promotion and Protec-

tion of Investments  

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Republic of Azer-
baijan, hereinafter referred to as the �Con-
tracting Parties�, 

DESIRING to intensify economic co-
operation to the mutual benefit of both coun-
tries and to maintain fair and equitable condi-
tions for investments by investors of one 
Contracting Party in the territory of the other 
Contracting Party, 

RECOGNISING that the promotion and 
protection of investments on the basis of this 
Agreement will stimulate business initiatives, 

 
 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

 
Article 1 

Definitions 

For the purpose of this Agreement:  
1. The term �Investment� means every kind 

of asset established or acquired by an investor 
of one Contracting Party in the territory of the 
other Contracting Party in accordance with 
the laws and regulations of the latter Con-
tracting Party including, in particular, though 
not exclusively: 

(a) movable and immovable property or any 
property rights such as mortgages, liens,  
pledges, leases, usufruct and similar rights; 

 
(b) shares, stocks, debentures or other form 

of participation in a company; 



 N:o 2 
  
     

 

4

c) oikeudet tai vaateet rahaan tai oikeudet 
suoritteisiin, joilla on taloudellista arvoa; 

d) henkiseen omaisuuteen kohdistuvat oi-
keudet, kuten patentit, tekijänoikeudet, tekni-
set valmistusmenetelmät, tavaramerkit, teolli-
set mallioikeudet, toiminimet, tietotaito ja 
goodwill-arvo; ja 

e) lakiin, hallinnolliseen toimenpiteeseen tai 
toimivaltaisen viranomaisen kanssa tehtyyn 
sopimukseen perustuvat toimiluvat, mukaan 
luettuna luvat etsiä, ottaa käyttöön, louhia tai 
hyödyntää luonnonvaroja. 

Mikään varallisuuden sijoitus- tai jälleensi-
joitusmuodon muutos ei vaikuta varallisuu-
den luonteeseen sijoituksena. 

2. �Tuotto� tarkoittaa sijoitusten tuottamia 
rahamääriä ja siihen sisältyy erityisesti, ei 
kuitenkaan yksinomaan voitto, osingot, korot, 
rojaltit, omaisuuden luovutusvoitto tai sijoi-
tukseen liittyvät luontoissuoritukset. 

 
Tuottoa kohdellaan samalla tavalla kuin al-

kuperäistä sijoitusta. 
3. �Sijoittaja� tarkoittaa: 
a) luonnollista henkilöä, joka on jomman-

kumman sopimuspuolen kansalainen sen lain-
säädännön mukaisesti; tai 

b) oikeushenkilöä, esimerkiksi yhtiötä, yh-
tymää, toiminimeä, taloudellista yhdistystä, 
yleishyödyllistä laitosta tai muuta kokonai-
suutta, joka on perustettu sopimuspuolen 
lainsäädännön ja määräysten mukaisesti ja 
jonka toimipaikka on kyseisen sopimuspuo-
len alueella. 

4. �Alue� tarkoittaa: 
a) Suomen tasavallan osalta maa-aluetta, si-

säisiä aluevesiä ja aluemerta, joihin nähden 
Suomen tasavallalla on täysivaltaiset oikeudet 
tai lainkäyttövalta sen kansallisen lainsäädän-
nön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;  

b) Azerbaidzhanin tasavallan osalta Azer-
baidzhanin tasavallan aluetta, mukaan luettu-
na se Kaspian meren sektori, johon nähden 
Azerbaidzhanin tasavallalla on täysivaltaiset 
oikeudet tai lainkäyttövalta sen kansallisen 
lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti. 
 
 
 

(c) titles or claims to money or rights to 
performance having an economic value; 

(d) intellectual property rights, such as pat-
ents, copyrights, technical processes, trade 
marks, industrial designs, business names, 
know-how and goodwill; and 

 
(e) concessions conferred by law, by ad-

ministrative act or under a contract by a com-
petent authority, including concessions to 
search for, develop, extract or exploit natural 
resources. 

Any alteration of the form in which assets 
are invested or reinvested does not affect their 
character as investments.  

2. The term �Returns� means the amounts 
yielded by investments and in particular, 
though not exclusively, shall include profits, 
dividends, interest, royalties, capital gains or 
any payments in kind related to an invest-
ment.  

Returns shall enjoy the same treatment as 
the original investment. 

3. The term �Investor� means: 
(a) any natural person who is a national of 

either Contracting Party in accordance with 
its laws; or 

(b) any legal person such as company, cor-
poration, firm, business association, institu-
tion or other entity constituted in accordance 
with the laws and regulations of the Contract-
ing Party and having its seat within the terri-
tory of that Contracting Party. 

 
4. The term "Territory" means in respect to: 
(a) Republic of Finland, the territory, inter-

nal waters and territorial sea over which  
the Republic of Finland exercises, in accord-
ance with its national law and international 
law, sovereign rights or jurisdiction,  

(b) the Republic of Azerbaijan, the territory 
of the Republic of Azerbaijan, including the 
respective Caspian Sea sector, over which the 
Republic of Azerbaijan exercises, in accord-
ance with its national law and  international 
law, sovereign rights or jurisdiction. 
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2 artikla 

Sijoitusten edistäminen ja suojaaminen 

1. Kumpikin sopimuspuoli kannustaa luo-
maan alueelleen suotuisat olosuhteet toisen 
sopimuspuolen sijoittajien sijoituksille ja sal-
lii sellaiset sijoitukset lainsäädäntöönsä pe-
rustuvan toimivallan puitteissa. 

 
2. Kumpikin sopimuspuoli myöntää aina 

alueellaan oikeudenmukaisen kohtelun sekä 
täysimääräisen ja jatkuvan suojan ja turvan 
toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksil-
le. 

3. Kumpikaan sopimuspuoli ei haittaa koh-
tuuttomin, mielivaltaisin tai syrjivin toimen-
pitein toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoi-
tusten hoitoa, ylläpitoa, käyttöä, hyödyntä-
mistä, hankkimista tai myymistä alueellaan. 

 
4. Kumpikaan sopimuspuoli ei kohdista toi-

sen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksiin 
pakottavia toimenpiteitä, jotka koskevat tar-
vikkeiden hankintaa, tuotantovälineitä, toi-
mintaa, kuljetusta tai tuotteiden markkinoin-
tia, tai muita vastaavia määräyksiä, joilla on 
kohtuuttomia tai syrjiviä vaikutuksia. 

5. Kumpikin sopimuspuoli suhtautuu lain-
säädäntönsä puitteissa myönteisesti sen alu-
eella olevia sijoituksia koskeviin tarpeellisiin 
lupahakemuksiin, mukaan luettuna luvat si-
joittajan valitseman johtohenkilöstön, asian-
tuntijoiden ja teknisen henkilökunnan palk-
kaamiseen. 
 

 
 
 
 

3 artikla 

Avoimuusperiaate 

Kumpikin sopimuspuoli varmistaa, että sen 
yleisesti sovellettavat lait, määräykset, me-
nettelyt, hallinnolliset päätökset ja tuomiois-
tuinten päätökset, sekä voimaan tulleet kan-
sainväliset sopimukset, jotka voivat vaikuttaa 
sen alueella oleviin toisen sopimuspuolen si-

Article 2 

Promotion and Protection of Investments 

1. Each Contracting Party shall encourage 
and create favourable conditions in its terri-
tory for investments by investors of the other 
Contracting Party and in exercise of powers 
conferred by its laws shall admit such in-
vestments. 

2. Each Contracting Party shall at all times 
accord in its territory to investments of inves-
tors of  the other Contracting Party fair and 
equitable treatment and full and constant pro-
tection and security.   

3. Each Contracting Party shall not impair 
by unreasonable, arbitrary or discriminatory 
measures the management, maintenance, use, 
enjoyment, acquisition or disposal of invest-
ments in its territory of investors of the other 
Contracting Party.  

4. Each Contracting Party shall not impose 
mandatory measures on investments by inves-
tors of the other Contracting Party concerning 
purchase of materials, means of production, 
operation, transport, marketing of its products 
or similar orders having unreasonable or dis-
criminatory effects.  

5. Each Contracting Party shall, within the 
framework of its legislation, give a sympa-
thetic consideration to applications for neces-
sary permits in connection with the invest-
ments in its territory, including authorisations 
for engaging executives, managers, specialists 
and technical personnel of the investor�s 
choice. 
 
 
 
 

Article 3 

Transparency 

Each Contracting Party shall ensure that, its 
laws, regulations, procedures, administrative 
rulings and judicial decisions of general ap-
plication, as well as international agreements 
after their entry into force, which may affect 
the investments of investors of the other Con-
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joittajien sijoituksiin, julkaistaan viipymättä 
tai pidetään muuten julkisesti saatavilla. 
 
 
 
 

4 artikla 

Sijoitusten kohtelu 

1. Sijoituksille, joita sopimuspuolen sijoit-
tajat tekevät toisen sopimuspuolen alueella, 
tai näiden tuotolle myönnetään yhtä edullinen 
kohtelu kuin isäntäsopimuspuoli myöntää 
omien sijoittajien tai kolmannen maan sijoit-
tajien sijoituksille ja tuotolle, sen mukaan 
kumpi niistä on sijoittajalle edullisempi. 

 
 
2. Sopimuspuoli myöntää toisen sopimus-

puolen sijoittajille sijoitusten hoidon, ylläpi-
don, käytön, hyödyntämisen tai myynnin 
osalta yhtä edullisen kohtelun kuin se myön-
tää omille sijoittajilleen tai kolmannen maan 
sijoittajille, sen mukaan kumpi niistä on si-
joittajalle edullisempi. 
 

 
 
 

 
5 artikla 

Poikkeukset 

Tämän sopimuksen määräysten ei katsota 
velvoittavan sopimuspuolta ulottamaan toisen 
sopimuspuolen sijoittajiin kohtelua, etua tai 
erivapautta, joka perustuu: 

 
a) olemassaolevaan tai tulevaan vapaa-

kauppa-alueeseen, tulliliittoon, yhteismarkki-
na-alueeseen tai alueelliseen työmarkkinaso-
pimukseen, jonka osapuolena toinen sopi-
muspuolista on tai jonka osapuoleksi se voi 
tulla, 

b) täysin tai pääasiassa verotusta koskevaan 
kansainväliseen sopimukseen tai järjestelyyn 
tai kansalliseen verolainsäädäntöön, tai 

 

tracting Party in its territory, are promptly 
published, or otherwise made publicly avail-
able.  
 
 
 

Article 4 

Treatment of Investments 

1. Investments made by investors of one 
Contracting Party in the territory of the other 
Contracting Party, or returns related thereto, 
shall be accorded treatment which is not less 
favourable than the host Contracting Party 
accords to the investments and returns made 
by its own investors or by investors of any 
third State, whichever is the most favourable 
to the investor. 

2. Investors of one Contracting Party shall 
be accorded by the other Contracting Party, 
as regards the management, maintenance, use, 
enjoyment or disposal of their investments, 
treatment which is not less favourable than 
the latter Contracting Party accords its own 
investors or to investors of any third State, 
whichever is the most favourable to the inves-
tor. 
 
 
 

Article 5 

Exceptions 

The provisions of this Agreement shall not 
be construed so as to oblige one Contracting 
Party to extend to the investors of the other 
Contracting Party the benefit of any treat-
ment, preference or privilege by virtue of: 

(a) any existing or future free trade area, 
customs union, common market or regional 
labour market agreement to which one of the 
Contracting Parties is or may become a party, 

 
 
(b) any international agreement or arrange-

ment relating wholly or mainly to taxation, or 
any domestic legislation relating to taxation, 
or 
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c) sijoittamista koskevaan monenväliseen 
yleissopimukseen tai sopimukseen, jonka so-
pimuspuolena toinen sopimuspuolista on tai 
jonka sopimuspuoleksi se voi tulla. 
 

6 artikla 

Pakkolunastus 

1. Sopimuspuolen sijoittajien toisen sopi-
muspuolen alueella olevia sijoituksia ei pak-
kolunasteta tai kansallisteta eikä niihin koh-
disteta muita toimenpiteitä, joilla on joko suo-
raan tai välillisesti pakkolunastusta tai kansal-
listamista vastaava vaikutus (jäljempänä 
�pakkolunastus�), ellei toimenpiteitä tehdä 
yleisen edun vuoksi, ketään syrjimättä, oi-
keudenmukaista menettelyä noudattaen ja 
maksamalla siitä välitön, riittävä ja tosiasial-
linen korvaus. 

2. Korvauksen määrä vastaa pakkolunaste-
tun sijoituksen asianmukaista markkina-
arvoa, joka sillä oli välittömästi ennen pakko-
lunastuksen suorittamista tai ennen kuin pak-
kolunastus tuli yleiseen tietoon, sen mukaan 
kumpi ajankohdista on aikaisempi. 

3. Asianmukainen markkina-arvo lasketaan 
vapaasti vaihdettavassa valuutassa sen vaih-
tokurssin perusteella, joka kyseisellä valuutal-
la oli tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitet-
tuna ajankohtana. Korvaukseen sisältyy myös 
kyseisen valuutan kaupallisen markkinakoron 
mukainen korko pakkolunastuspäivästä kor-
vauksen maksupäivään saakka. 

 
4. Sijoittajalla, jonka sijoituksia pakko-

lunastetaan, on oikeus saada tapauksensa no-
peasti oikeusviranomaisten tai muiden toimi-
valtaisten viranomaisten käsiteltäväksi, sekä 
oikeus sijoitustensa arviointiin tässä artiklassa 
mainittujen periaatteiden mukaisesti. 
 
 

 
7 artikla 

Menetysten korvaaminen 

1. Sopimuspuolen sijoittajille, joiden toisen 
sopimuspuolen alueella oleville sijoituksille 

(c) any multilateral convention or treaty re-
lating to investments, of which one of the 
Contracting Parties is or may become a party. 
 

 
Article 6 

Expropriation 

1. Investments by investors of a Contract-
ing Party in the territory of the other Con-
tracting Party shall not be expropriated, na-
tionalised or subjected to any other measures 
having the effect, either directly or indirectly, 
equivalent to expropriation or nationalisation 
(hereinafter referred to as �expropriation�) 
except for a public interest, on a non-
discriminatory basis, under due process of 
law and against prompt, adequate and effect-
ive compensation. 

2. Such compensation shall amount to the 
fair market value of the expropriated invest-
ment at the time immediately before the ex-
propriation was taken or became public 
knowledge, whichever is earlier.  

 
3. Such fair market value shall be expressed 

in a freely convertible currency on the basis 
of the market rate of exchange existing for 
that currency at the moment referred to in 
paragraph 2 of this Article. Compensation 
shall also include interest at a commercial 
rate established on a market basis for the cur-
rency in question from the date of expropria-
tion until the date of  actual payment. 

4. The investor whose investments are ex-
propriated, shall have the right to prompt re-
view by a judicial or other competent author-
ity of the host Contracting Party of its case 
and of valuation of its investments in accord-
ance with the principles set out in this Art-
icle. 

 
 

Article 7  

Compensation for Losses 

1. Investors of one Contracting Party whose 
investments in the territory of the other Con-
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aiheutuu menetyksiä sodan tai muun aseelli-
sen selkkauksen, kansallisen hätätilan, kan-
sannousun, kapinan tai mellakan vuoksi, 
myönnetään edunpalautuksen, hyvityksen, 
vahingonkorvauksen tai muun järjestelyn 
osalta yhtä edullinen kohtelu kuin kyseisen 
sopimuspuolen omille sijoittajilleen tai kol-
mansien maiden sijoittajille myöntämä kohte-
lu, sen mukaan kumpi niistä on sijoittajalle 
edullisempi. Tällaisten maksujen tulee olla 
tosiasiallisesti realisoitavissa, vapaasti vaih-
dettavissa ja välittömästi siirrettävissä. 

 
 
2. Sen vaikuttamatta tämän artiklan 1 kap-

paleen soveltamiseen, sopimuspuolen sijoitta-
jalle, joka kyseisessä kappaleessa tarkoitetus-
sa tilanteessa kärsii toisen sopimuspuolen 
alueella menetyksiä, jotka johtuvat: 

a) siitä, että viimeksi mainitun sopimuspuo-
len asevoimat tai viranomaiset ovat pakko-
ottaneet sen sijoituksen tai sijoituksen osan, 
tai 

b) siitä, että viimeksi mainitun sopimuspuo-
len asevoimat tai viranomaiset ovat tuhonneet 
sen sijoituksen tai sijoituksen osan, vaikka ti-
lanne ei olisi edellyttänyt sitä, 

myönnetään välitön, riittävä ja tosiasialli-
nen edunpalautus tai korvaus. 
 
 
 

8 artikla 

Vapaat siirrot 

1. Kukin sopimuspuoli takaa toisen sopi-
muspuolen sijoittajille oikeuden siirtää sijoi-
tuksiinsa liittyviä maksuja vapaasti alueelleen 
ja alueeltaan. Tällaisiin maksuihin sisältyvät 
erityisesti, ei kuitenkaan yksinomaan: 

 
a) peruspääoma sekä sijoituksen ylläpitämi-

seen, kehittämiseen tai kasvattamiseen tarkoi-
tetut lisäsummat; 

b) tuotto; 
c) kokonaan tai osittain tapahtuvasta sijoi-

tuksen myynnistä tai luovuttamisesta saadut 
tulot; 

 

tracting Party suffer losses owing to war or 
other armed conflict, a state of national emer-
gency, revolt, insurrection or riot in the terri-
tory of the latter Contracting Party, shall be 
accorded by the latter Contracting Party treat-
ment, as regards restitution, indemnification, 
compensation or other settlement no less fa-
vourable than that which the latter Contract-
ing Party accords to its own investors or  in-
vestors of any third State, whichever is the 
most favourable to the investor. Resulting 
payments shall be effectively realisable, 
freely convertible and immediately transfer-
able. 

2. Without prejudice to paragraph 1 of this 
Article, an investor of one Contracting Party 
who, in any of the situations referred to in 
that paragraph, suffers a loss in the territory 
of the other Contracting Party resulting from: 

(a) requisitioning of its investment or a part 
thereof by the latter's armed forces or authori-
ties, or 

 
(b) destruction of its investment or a part 

thereof by the latter's armed forces or authori-
ties, which was not required by the necessity 
of  situation,  

shall be accorded prompt, adequate and ef-
fective restitution or compensation.  
 
 
 

Article 8 

Free Transfer 

1. Each Contracting Party shall ensure  to 
investors of the other Contracting Party the 
free transfer, into and out of its territory, of 
payments in connection with an investment. 
Such payments shall include in particular, 
though not exclusively: 

(a) the principal and additional amounts to 
maintain, develop or increase the investment; 

 
(b) returns; 
(c) proceeds obtained from the total or par-

tial sale or disposal of an investment; 
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d) sijoituksen hoitamisesta aiheutuvien ku-
lujen maksamisen vaaditut rahasummat kuten 
rojaltit ja lisenssimaksut tai muut vastaavat 
kulut; 

e) tämän sopimuksen 6 ja 7 artiklan mukai-
sesti maksettavat korvaukset; 

f) johdon palkkiot; 
 
g) riitojen ratkaisusta johtuvat maksut; 
 
h) sopimuksiin liittyvät maksut, mukaan lu-

ettuna lainajärjestelyt; 
i) ulkomailta palkatun ja sijoituksen yhtey-

dessä työskentelevän henkilökunnan nettoan-
siotulot sekä muut palkkiot. 

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut 
siirrot tehdään rajoituksetta tai viipymättä va-
paasti vaihdettavassa valuutassa ja siirtopäi-
vänä vallitsevan, siirrettävän valuutan siirto-
päivänä vallitsevan markkinakurssin mukai-
sesti. Jos markkinakurssia ei ole käytettävis-
sä, sovellettava vaihtokurssi on viimeisin 
vaihtokurssi, jota on käytetty valuuttojen 
muuttamiseksi erityisnosto-oikeuksiksi. 

 
3. Sen estämättä mitä tämän artiklan 1 ja 2 

kappaleessa määrätään, sopimuspuoli voi vii-
västyttää siirtoa sellaisin toimenpitein, jotka 
ovat oikeudenmukaisia, eivät syrji ketään ja 
suoritetaan vilpittömässä mielessä, ja jotka 
varmistavat sen, että sijoittajat noudattavat 
isäntäsopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, 
jotka liittyvät verojen ja maksujen maksami-
seen, edellyttäen kuitenkin, että nämä toi-
menpiteet ja niiden suorittaminen eivät koh-
tuuttomasti haittaa tämän sopimuksen varmis-
tamaa vapaata ja välitöntä siirtoa. 
 
 
 

9 artikla 

Sijaantulo 

Jos sopimuspuoli tai sen edustajaksi mää-
rätty taho (takaaja) suorittaa maksun sellaisen 
takuun perusteella, jonka se on myöntänyt 
toisen sopimuspuolen alueella olevan sijoi-
tuksen muiden kuin kaupallisten riskien osal-
ta, isäntäsopimuspuoli tunnustaa tällaisesta

(d) the amounts required for payment of 
expenses which  arise from the operation of 
the investment, such as payment of royalties 
and licence fees or other similar expenses; 

(e) compensation payable pursuant to Art-
icles 6 and 7; 

(f) payments in respect of management 
fees; 

(g) payments arising out of the settlement 
of a dispute; 

(h) payments in connection with contracts, 
including loan agreements; 

(i) net earnings and other remuneration of 
personnel engaged from abroad working  in 
connection with an investment. 

2. Transfers referred to in  paragraph 1 of 
this Article shall be made without any restric-
tion or delay, in a freely convertible currency 
and at the prevailing market rate of exchange 
applicable on the date of transfer in the cur-
rency to be transferred. If a market rate is un-
available the applicable rate of exchange shall 
be the most recent rate of exchange for con-
version of currencies into Special Drawing 
Rights. 

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of 
this Article, a Contracting Party may delay a 
transfer through the equitable, non-
discriminatory and good faith application of 
measures ensuring investors� compliance with 
the host Contracting Party�s laws and regula-
tions relating to the payment of taxes and 
dues, provided that such measures and their 
application shall not unreasonably impair the 
free and undelayed transfer ensured by this 
Agreement.    
 
 
 

 
Article 9 

Subrogation 

Where a Contracting Party or its designated 
agency (guarantor) makes a payment under a 
guarantee it has accorded in respect of non-
commercial risks of an investment in the ter-
ritory if the other Contracting Party, the host 
Contracting Party shall recognise the assign-
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sijoituksesta johtuvien oikeuksien ja vaatei-
den siirtämisen takaajalle ja tunnustaa takaa-
jan oikeuden käyttää näitä oikeuksia ja panna 
tällaiset vaateet täytäntöön samassa määrin 
kuin alkuperäinen sijoittaja. 
 

 
 

10 artikla 

Neuvottelut 

Sopimuspuolet suostuvat neuvottelemaan 
pikaisesti, jommankumman sopimuspuolen 
pyynnöstä, ratkaistakseen tähän sopimukseen 
liittyvän riidan tai käsitelläkseen asioita, jotka 
liittyvät tämän sopimuksen täytäntöönpanoon 
tai soveltamiseen tai tarkastellakseen muita 
kysymyksiä, joita tästä sopimuksesta voi joh-
tua. Tällaiset neuvottelut käydään sopimus-
puolten toimivaltaisten viranomaisten välillä 
sellaisessa paikassa ja sellaisena ajankohtana, 
joista sopimuspuolet ovat sopineet diplomaat-
titeitse. 

 
 
 

11 artikla 

Sijoittajan ja sopimuspuolen väliset riidat 

 
1. Sopimuspuolen sijoittajan ja toisen so-

pimuspuolen väliset riidat, jotka koskevat vii-
meksi mainitun sopimuspuolen alueella ole-
via sijoituksia, ratkaistaan mahdollisuuksien 
mukaan sovinnollisesti. 

2. Jos riitaa ei voida ratkaista sovinnollisesti 
kolmen kuukauden kuluessa riidan sovinnol-
lista ratkaisua koskevasta pyynnöstä, asian-
omainen sijoittaja voi saattaa riidan kansain-
väliseen välimiesmenettelyyn. Sijoittaja voi 
valintansa mukaan saattaa tapauksen ratkais-
tavaksi: 

a) sen sopimuspuolen toimivaltaiseen tuo-
mioistuimeen, jonka alueella sijoitus on tehty, 
tai 

b) sijoituksia koskevien riitaisuuksien kan-
sainväliselle ratkaisukeskukselle (ICSID), jo-

ment to the guarantor of all the rights and 
claims resulting from such an investment, and 
shall recognise that the guarantor is entitled to 
exercise such rights and enforce such claims 
to the same extent as the original investor.  
 
 
 

Article 10 

Consultations 

The Contracting Parties agree to consult 
promptly, on the request of either, to resolve 
any dispute in connection with this Agree-
ment, or to review any matter relating to  the 
implementation or application of this Agree-
ment or to study any other issue that may 
arise from this Agreement. Such consultations 
shall be held between the competent authori-
ties of the Contracting Parties at a place and 
at a time agreed upon by the Contracting Par-
ties through diplomatic channels. 
 

 
 
 

Article 11 

Disputes between an Investor and a Contract-
ing Party 

1. Any dispute between an investor of  one 
Contracting Party and the other Contracting 
Party concerning an investment in the terri-
tory of the latter Contracting Party shall, if 
possible, be settled amicably. 

2. If the dispute cannot be settled amicably 
within three months from the date of request 
for amicable settlement, the investor con-
cerned may submit the dispute to interna-
tional arbitration. The investor has the choice 
of submitting the case either to: 

 
(a) the competent courts of the Contracting 

Party in whose territory the investment is 
made; 

(b) The International Centre for Settlement 
of Investment Disputes (ICSID), established 
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ka on perustettu 18 päivänä maaliskuuta 1965 
Washingtonissa allekirjoitettavaksi avatun, 
valtioiden ja toisten valtioiden kansalaisten 
välisten sijoituksia koskevien riitaisuuksien 
ratkaisemista koskevan yleissopimuksen mu-
kaisesti, jos keskus on käytettävissä, tai 

c) keskukselle sen ylimääräisten järjestely-
jen mukaisesti, jos ainoastaan toinen sopi-
muspuoli on allekirjoittanut tämän artiklan b 
kohdassa mainitun yleissopimuksen, tai 

d) tilapäiselle välimiesoikeudelle, joka pe-
rustetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kan-
sainvälisen kauppaoikeuden komitean 
(UNCITRAL) välimiesmenettelysääntöjen 
mukaisesti, elleivät riidan osapuolet toisin 
sovi. 

Sopimuspuolet antavat peruuttamattoman 
suostumuksensa sille, että kaikki sijoituksiin 
liittyvät riidat saatetaan yllämainitun tuomio-
istuimen ratkaistavaksi tai vaihtoehtoiseen 
välimiesmenettelyyn. 

3. Sijoittajalla, joka on jo saattanut riidan 
sopimuspuolen toimivaltaisen tuomioistuimen 
ratkaistavaksi, ei enää ole oikeutta saattaa sitä 
jonkin tämän artiklan 2 kappaleessa mainitun 
välimiesoikeuden ratkaistavaksi. 

4. Kumpikaan sopimuspuolista, joka on rii-
dan osapuolena, ei voi esittää vastalausetta 
missään välimiesmenettelyn tai välimiestuo-
mion täytäntöönpanon vaiheessa sillä perus-
teella, että sijoittaja, joka on riidan toisena 
osapuolena, on saanut vakuutuksen perusteel-
la hyvityksen, joka kattaa sen menetykset 
osittain tai kokonaan. 

5. Välimiespäätös on lopullinen ja sitoo rii-
dan osapuolia, ja se pannaan täytäntöön kan-
sallisen lainsäädännön mukaisesti. 
 
 

12 artikla 

Sopimuspuolten väliset riidat 

1. Sopimuspuolten väliset riidat, jotka kos-
kevat tämän sopimuksen tulkintaa ja sovelta-
mista, ratkaistaan mahdollisuuksien mukaan 
diplomaattiteitse. 

2. Jos riitaa ei voida ratkaista tällä tavoin 
kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä 
lukien, jona jompikumpi sopimuspuoli on 

pursuant to the Convention on the Settlement 
of Investment Disputes between States and 
Nationals of other States, opened for signa-
ture at Washington on 18 March 1965 (here-
inafter referred to as the �Centre�), if the 
Centre is available, or 

(c) The Additional Facility of the Centre, if 
only one of the Contracting Parties is a signa-
tory to the Convention set out in subpara-
graph (b) of this Article, or 

(d) an ad hoc arbitration tribunal, which 
unless otherwise agreed upon by the parties to 
the dispute, is to be established under the Ar-
bitration Rules of the United Nations Com-
mission on International Trade Law 
(UNCITRAL).  

The Contracting Parties give their irrevoca-
ble consent in respect of the fact, that all dis-
putes relating to investments are submitted to 
the above mentioned court, tribunal or alter-
native arbitration procedures. 

3. An investor who has already submitted 
the dispute to the competent courts of the 
Contracting Party shall no more have re-
course to one of the arbitral tribunals men-
tioned in paragraph 2 of this Article.  

4. Neither of the Contracting Parties, which 
is a party to a dispute, can raise an objection, 
at any phase of the arbitration procedure or of 
the execution of an arbitral award, on account 
of the fact that the investor, which is the op-
posing party of the dispute, had received an 
indemnification covering a part  or the whole 
of  its losses by  virtue of an insurance. 

5. Such award shall be final and binding for 
the parties to the dispute and shall be exe-
cuted according to national law. 
 
 

Article 12  

Disputes between the Contracting Parties 

1. Disputes between the Contracting Parties 
concerning the interpretation and application 
of this Agreement shall, as far as possible, be 
settled through diplomatic channels. 

2. If the dispute cannot thus be settled 
within six (6) months, following the date on 
which such negotiations were requested by 
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pyytänyt neuvotteluja, se saatetaan jomman-
kumman sopimuspuolen pyynnöstä välimies-
oikeuden ratkaistavaksi. 

3. Tällainen välimiesoikeus perustetaan ku-
takin yksittäistapausta varten seuraavalla ta-
valla. Kahden (2) kuukauden kuluessa väli-
miesmenettelyä koskevan pyynnön vastaanot-
tamisesta, kumpikin sopimuspuoli nimittää 
yhden välimiesoikeuden jäsenen. Nämä kaksi 
jäsentä valitsevat kolmannen valtion kansa-
laisen, joka molempien sopimuspuolten hy-
väksynnästä nimitetään välimiesoikeuden pu-
heenjohtajaksi. Puheenjohtaja nimitetään nel-
jän (4) kuukauden kuluessa kahden muun jä-
senen nimittämispäivästä. 

4. Jos tarvittavia nimityksiä ei ole tehty tä-
män artiklan 3 kappaleessa mainittujen ajan-
jaksojen kuluessa, kumpi tahansa sopimus-
puoli voi muun sopimuksen puuttuessa pyy-
tää Kansainvälisen tuomioistuimen puheen-
johtajaa tekemään tarvittavat nimitykset. Jos 
Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohta-
ja on jommankumman sopimuspuolen kansa-
lainen tai on muutoin estynyt hoitamaan ky-
seistä tehtävää, virkaiältään seuraavaksi van-
hinta Kansainvälisen oikeuden jäsentä, joka 
ei ole kummankaan sopimuspuolen kansalai-
nen tai joka ei muutoin ole estynyt hoitamaan 
kyseistä tehtävää, pyydetään tekemään tarvit-
tavat nimitykset. 

5. Välimiesoikeus tekee päätöksensä äänten 
enemmistöllä. Välimiesoikeuden päätökset 
ovat lopullisia ja sitovat molempia sopimus-
puolia. Kumpikin sopimuspuoli vastaa nimit-
tämänsä jäsenen kustannuksista ja edustuk-
sensa aiheuttamista kustannuksista välimies-
menettelyn aikana. Molemmat sopimuspuolet 
vastaavat yhtä suurin osuuksin puheenjohta-
jan kustannuksista sekä muista yhteisistä kus-
tannuksista. Kaikilta muilta osin välimiesoi-
keus päättää omista menettelysäännöistään. 

 
 
 

13 artikla 

Muiden sääntöjen soveltaminen 

Jos jommankumman sopimuspuolen lain-
säädännön määräykset tai tämän sopimuksen 

either Contracting Party, it shall at the request 
of either Contracting Party be submitted to an 
Arbitral Tribunal. 

3. Such an Arbitral Tribunal shall be consti-
tuted for each individual case in the following 
way. Within two (2) months of the receipt of 
the request for arbitration, each Contracting 
Party shall appoint one member of the Tribu-
nal. Those two members shall then select a 
national of a third State who on approval by 
the two Contracting Parties shall be appointed 
Chairman of the Tribunal. The Chairman 
shall be appointed within four (4) months 
from the date of appointment of the other two 
members. 

4. If within the periods specified in para-
graph 3 of this Article the necessary appoint-
ments have not been made, either Contracting 
Party may, in the absence of any other 
agreement, invite the President of the Interna-
tional Court of Justice to make any necessary 
appointments. If the President is a national of 
either Contracting Party or is otherwise pre-
vented from discharging the said function, the 
Member of the International Court of Justice 
next in seniority who is not a national of ei-
ther Contracting Party or is not otherwise 
prevented from discharging the said function, 
shall be invited to make the necessary ap-
pointments. 

5. The Arbitral Tribunal shall reach its de-
cision by a majority of votes. The decisions 
of the Tribunal shall be final and binding on 
both Contracting Parties. Each Contracting 
Party shall bear the costs of the member ap-
pointed by that Contracting Party and of its 
representation at the arbitral proceedings. 
Both Contracting Parties shall assume an 
equal share of the cost of the Chairman, as 
well as other common costs. In all other re-
spects, the Arbitral Tribunal shall determine 
its own rules of procedure. 

 
 

Article 13 

Application of other Rules 

If the provisions of law of either Contract-
ing Party or obligations under international 
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lisäksi sopimuspuolten välillä olemassaolevat 
tai myöhemmin vahvistettavat kansainvälisen 
oikeuden mukaiset velvoitteet sisältävät joko 
yleisiä tai erityisiä määräyksiä, joiden mu-
kaan toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoi-
tuksille voidaan myöntää edullisempi kohtelu 
kuin tämän sopimuksen mukainen kohtelu, 
sellaiset määräykset ovat ensisijaisia tämän 
sopimuksen määräyksiin nähden siinä määrin 
kuin ne ovat sijoittajalle edullisempia. 
 
 
 

14 artikla 

Sopimuksen soveltaminen 

Tätä sopimusta sovelletaan sijoituksiin, jot-
ka ovat olemassa tämän sopimuksen tullessa 
voimaan sekä sellaisiin sijoituksiin, jotka on 
tehty tai hankittu sen jälkeen, mutta sitä ei 
sovelleta sijoituksia koskeviin riitoihin, jotka 
ovat syntyneet ennen sopimuksen voimaantu-
loa. 

 
 

15 artikla 

Voimaantulo, voimassaoloaika ja voimassa-
olon päättyminen 

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, kun 
niiden edellyttämät maan sisäiset menettelyt 
tämän sopimuksen voimaantulolle on täytetty. 
Sopimus tulee voimaan kolmantenakym-
menentenä päivänä siitä päivästä lukien, jona 
jälkimmäinen ilmoitus on vastaanotettu. 

2. Tämä sopimus on voimassa kymmenen 
(10) vuoden ajan, minkä jälkeen se on edel-
leen voimassa samoin ehdoin, kunnes jompi-
kumpi sopimuspuoli ilmoittaa toiselle sopi-
muspuolelle kirjallisesti aikomuksestaan päät-
tää sopimuksen voimassaolo kahdentoista 
(12) kuukauden kuluttua. 

3. Sellaisten sijoitusten osalta, jotka on teh-
ty ennen tämän sopimuksen voimassaolon 
päättymistä, 1-14 artiklan määräykset ovat 
edelleen voimassa seuraavan viidentoista (15) 
vuoden ajan tämän sopimuksen voimassaolon 
päättymispäivästä. 

law existing at present or established hereaf-
ter between the Contracting Parties in addi-
tion to this Agreement contain a regulation, 
whether general or specific, entitling invest-
ments made by investors of the other Con-
tracting Party to a treatment more favourable 
than is provided for by this Agreement, such 
provisions shall, to the extent that they are 
more favourable to the investor, prevail over 
this Agreement. 
 
 
 

Article 14 

Application of the Agreement 

This Agreement shall apply to investments 
existing at the time of entry into force of this 
Agreement as well as to those established or 
acquired thereafter, but shall not apply to dis-
putes concerning an investment, which arose 
before its entry into force.   
 
 

 
Article 15 

Entry into Force, Duration and Termination 

 
1. The Contracting Parties shall notify each 

other when the internal procedures necessary 
for the entry into force of this Agreement 
have been fulfilled. The Agreement shall en-
ter into force on the thirtieth day following 
the date of receipt of the last notification. 

2. This Agreement shall remain in force for 
a period of ten (10) years and shall thereafter 
remain in force on the same terms until either 
Contracting Party notifies the other in writing 
of its intention to terminate the Agreement in 
twelve (12) months. 

 
3. In respect of investment made prior to 

the date of termination of this Agreement the 
provisions of Articles 1 to 14 shall remain in 
force for a further period of fifteen (15)  years 
from the date of termination of this Agree-
ment. 
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TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet 
edustajat, siihen asianmukaisesti valtuutettui-
na, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. 

 
Tehty Bakussa 26 päivänä helmikuuta 2003 

kahtena kappaleena suomen, azerin ja eng-
lannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä 
todistusvoimaiset. Tulkintojen poiketessa toi-
sistaan on englanninkielinen teksti ratkaiseva. 

 
 

Suomen tasavallan hallituksen puolesta 
 
 

Azerbaidzhanin tasavallan 
hallituksen puolesta 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned 
representatives, duly authorised thereto, have 
signed the present Agreement. 

 
Done at Baku on the 26th of February 2003 

in two originals in the Finnish, Azerbaijani 
and English languages, all texts being equally 
authentic. In case of any divergence of inter-
pretation, the English text shall prevail. 

 
 

For the Government of the Republic Finland 
 
 

For the Government of the Republic of 
Azerbaijan 

 
 



(Suomen säädöskokoelman n:o 9/2005)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 3

maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen voimaan-
saattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministerin esittelystä,
muutetaan maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen

voimaansaattamisesta 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (364/1987) 2 § seuraavasti:

2 §
Suomen kulttuuri- ja luonnonperintöön

kuuluvien kohteiden esittämisestä yleissopi-
muksen 11 artiklan 2 kappaleessa tarkoitet-
tuun maailmanperintöluetteloon otettavaksi

päättävät toimialojensa osalta opetusministe-
riö ja ympäristöministeriö.

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä
tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Tuula Haatainen
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