
S U O M E N  S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N

SOPIMUSSARJA

Muu asiaMnrovvvvsijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksestaJulkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2021

58/2021
(Suomen säädöskokoelman n:o 775/2021)

Valtioneuvoston asetus
sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen 

irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasa-

vallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen (SopS 118 ja 119/1992) irtisanomisesta Suo-
men tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä noottienvaihdolla
27 päivänä heinäkuuta 2021 tehty sopimus tulee voimaan 26 päivänä elokuuta 2021 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä elokuuta 2021.
Tällä asetuksella kumotaan asetus Liettuan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojelus-

ta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä
annetun lain voimaantulosta (119/1992).

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2021

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

Kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori
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58/2021  
NOOTTIENVAIHTO SUOMEN JA LIETTUAN VÄLILLÄ  

 

VERBAALINOOTTI 

Suomen ulkoministeriö esittää tervehdyksensä Liettuan tasavallan ulkoministeriölle. Ulkoministeriöllä 
on kunnia ehdottaa seuraavan sopimuksen tekemistä. 

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä Suomen tasavallan 
hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn 
sopimuksen irtisanomisesta (jäljempänä sopimus) 

1. Irtisanotaan Vilnassa 12 päivänä kesäkuuta 1992 tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja 
Liettuan tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojelusta (jäljempänä "sijoitusten 
suojelusta tehty sopimus"). 

2. Selvyyden vuoksi tämän sopimuksen osapuolet sopivat, että sijoitusten suojelusta tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 3 kappale, jonka mukaan ennen irtisanomisen ajankohtaa tehtyjen sijoitusten 
suojelua jatketaan, irtisanotaan, eikä se siten tuota oikeusvaikutuksia tämän sopimuksen voimaantulon 
jälkeen. 

Ulkoministeriö ehdottaa, että jos Liettuan tasavallan hallitus hyväksyy edellä mainitun ehdotuksen, 
tämä nootti ja Liettuan tasavallan hallituksen vastausnootti muodostavat yhdessä sopimuksen. Sopimus 
tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun osapuolet ovat ilmoittaneet 
toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on 
täytetty. 

Suomen ulkoministeriö käyttää tilaisuutta hyväkseen esittääkseen uudelleen Liettuan tasavallan 
ulkoministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen. 

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2020 

 

 

 

Liettuan tasavallan ulkoministeriö  

- - -    
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58/2021  
Nro 5-406/2020 

 

Liettuan tasavallan ulkoministeriö esittää tervehdyksensä Suomen ulkoministeriölle. Ulkoministeriöllä 
on kunnia vahvistaa vastaanottaneensa ministeriön 23 päivänä heinäkuuta 2020 päivätyn nootin 
nro PC0TQ4CA-4, joka koskee sopimusta Liettuan tasavallan hallituksen ja Suomen tasavallan 
hallituksen välillä Liettuan tasavallan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välillä sijoitusten 
edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta (jäljempänä sopimus) ja joka kuuluu 
seuraavasti:  

Lainaus alkaa. Suomen ulkoministeriö esittää tervehdyksensä Liettuan tasavallan ulkoministeriölle. 
Ulkoministeriöllä on kunnia ehdottaa seuraavan sopimuksen tekemistä. 

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä Suomen tasavallan 
hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn 
sopimuksen irtisanomisesta (jäljempänä sopimus) 

1. Irtisanotaan Vilnassa 12 päivänä kesäkuuta 1992 tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja 
Liettuan tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojelusta (jäljempänä "sijoitusten 
suojelusta tehty sopimus"). 

2. Selvyyden vuoksi tämän sopimuksen osapuolet sopivat, että sijoitusten suojelusta tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 3 kappale, jonka mukaan ennen irtisanomisen ajankohtaa tehtyjen sijoitusten 
suojelua jatketaan, irtisanotaan, eikä se siten tuota oikeusvaikutuksia tämän sopimuksen voimaantulon 
jälkeen. 

Ulkoministeriö ehdottaa, että jos Liettuan tasavallan hallitus hyväksyy edellä mainitun ehdotuksen, 
tämä nootti ja Liettuan tasavallan hallituksen vastausnootti muodostavat yhdessä sopimuksen. Sopimus 
tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun osapuolet ovat ilmoittaneet 
toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on 
täytetty. 

Suomen ulkoministeriö käyttää tilaisuutta hyväkseen esittääkseen uudelleen Liettuan tasavallan 
ulkoministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen. Lainaus päättyy. 

Liettuan tasavallan ulkoministeriöllä on kunnia vahvistaa, että Liettuan tasavallan hallitus hyväksyy 
Suomen hallituksen ehdotuksen ja että 23 päivänä heinäkuuta 2020 päivätty nootti nro PC0TQ4CA-4 ja 
tämä vastausnootti muodostavat yhdessä sopimuksen, joka tulee voimaan kolmantenakymmenentenä 
päivänä sen jälkeen, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon 
edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty. 
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58/2021  
Liettuan tasavallan ulkoministeriö käyttää tilaisuutta hyväkseen esittääkseen uudelleen Suomen 
ulkoministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen. 

 

Vilnassa 7 päivänä syyskuuta 2020 
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58/2021  
- - - 

VERBAALINOOTTI 

Suomen ulkoministeriö esittää tervehdyksensä Liettuan tasavallan ulkoministeriölle. Ulkoministeriöllä 
on kunnia viitata noottienvaihdolla (nootit nro 5-406/2020 ja nro PC0TQ4CA-4) tehtyyn sopimukseen 
Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä Vilnassa 12 päivänä kesäkuuta 
1992 Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja 
suojelusta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ("irtisanomissopimus"). 

Irtisanomissopimuksen mukaisesti ulkoministeriö ilmoittaa, että Suomen tasavallan hallitus on 
saattanut päätökseen irtisanomissopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt.  

Liettuan tasavallan hallitusta pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan tämän nootin vastaanottamisesta 
sekä ajankohdasta, jona se on osaltaan saattanut valtionsisäiset menettelyt päätökseen. 
Irtisanomissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun Suomen 
hallitus on vastaanottanut edellä mainitun nootin. 

Suomen ulkoministeriö käyttää tilaisuutta hyväkseen esittääkseen uudelleen Liettuan tasavallan 
ulkoministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen. 

 

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2021 

 

 

Liettuan tasavallan ulkoministeriö 
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58/2021  
Nro 5-286/2021 

 

Liettuan tasavallan ulkoministeriö esittää tervehdyksensä Suomen tasavallan ulkoministeriölle. 
Ulkoministeriöllä on kunnia ilmoittaa, että Liettuan tasavalta on saattanut päätökseen valtionsisäiset 
oikeudelliset menettelynsä, joita 23 päivänä heinäkuuta 2020 ja 7 päivänä syyskuuta 2020 päivättyjä 
nootteja vaihtamalla tehty sopimus Liettuan tasavallan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen 
välillä Liettuan tasavallan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä 
ja suojelusta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta (jäljempänä "sopimus") edellyttää tullakseen 
voimaan.  

Sopimuksen mukaisesti sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä sen jälkeen, 
kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön 
mukaiset vaatimukset on täytetty. Tältä osin Liettuan tasavallan ulkoministeriö ottaisi kiitollisena 
vastaan tiedon siitä, että Suomen tasavallan hallitus on saattanut päätökseen tarvittavat oikeudelliset 
menettelyt. 

Liettuan tasavallan ulkoministeriö käyttää tilaisuutta hyväkseen esittääkseen uudelleen Suomen 
tasavallan ulkoministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen. 

 

Vilnassa 23 päivänä heinäkuuta 2021 

 

 

Suomen tasavallan ulkoministeriö 

Helsinki 
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58/2021  
- - - 

VERBAALINOOTTI 

Suomen ulkoministeriö esittää tervehdyksensä Liettuan tasavallan ulkoministeriölle. Ulkoministeriöllä 
on kunnia viitata Liettuan tasavallan ulkoministeriön 23 päivänä heinäkuuta 2021 päivättyyn 
verbaalinoottiin nro 5-286/2021 ja Suomen ulkoministeriön 25 päivänä maaliskuuta 2021 päivättyyn 
noottiin nro PC0TMW2F-6. 

Noottienvaihdon mukaisesti suomalainen osapuoli ilmoittaa liettualaiselle osapuolelle, että molemmat 
osapuolet ovat saattaneet päätökseen ne menettelyt, joita sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja 
Liettuan tasavallan hallituksen välillä Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen 
välillä sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta (sopimus) edellyttää 
tullakseen voimaan. Siten sopimus tulee voimaan 26 päivänä elokuuta 2021. 

Suomen ulkoministeriö käyttää tilaisuutta hyväkseen esittääkseen uudelleen Liettuan tasavallan 
ulkoministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen. 

 

Helsingissä 11 päivänä elokuuta 2021 

 

 

 

Liettuan tasavallan ulkoministeriö 
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58/2021  
EXCHANGE OF NOTES BETWEEN FINLAND AND LITHUANIA 

 

VERBAL NOTE 

The Ministry for Foreign Affairs of Finland present their compliments to the Ministry of Foreign 

Affairs of the Republic of Lithuania and have the honour to propose the conclusion of the 

following agreement.  

Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the 

Republic of Lithuania on the termination of the Agreement between the Government of the 

Republic of Finland and the Government of the Republic of Lithuania for the Promotion and 

Protection of Investments (hereinafter - the Agreement) 

1. The Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of 

the Republic of Lithuania for the Promotion and Protection of Investments, done at Vilnius on 12 

June 1992 (hereinafter – the Agreement on the Protection of Investments), shall be terminated. 

2. For greater certainty, the Contracting Parties to the Agreement agree that Paragraph (3) of 

Article 11 of the Agreement on the Protection of Investments, which extends the protection of 

investment made prior to the date of the termination, shall be terminated and thus shall not 

produce any legal effects after the entry into force of this Agreement.  

The Ministry for Foreign Affairs proposes that in case the Government of the Republic of 

Lithuania accepts the above mentioned proposal, this note together with the reply note from the 

Government of the Republic of Lithuania shall constitute the Agreement. The Agreement shall 

enter into force on the thirtieth day after the date on which the Contracting Parties have notified 

each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have 

been fulfilled. 

The Ministry for Foreign Affairs of Finland avail themselves of this opportunity to renew to the 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania the assurances of their highest 

consideration. 

Helsinki, 23 July 2020 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania 

- - - 

 

No 5-406/2020 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania presents its compliments to the Ministry of 
Foreign Affairs of Finland, and has the honour to confirm the receipt of the Ministry’s note No. 
PC0TQ44CA-4 of 23 July 2020, concerning the Agreement between the Government of the Republic of 
Finland on the termination of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania 
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58/2021  
and the Government of the Republic of Finland for the Promotion and Protection of Investments  
(hereinafter – the Agreement) which reads as follows:  

Beginning of the quote. The Ministry for Foreign Affairs of Finland presents their compliments to the 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania and have the honour to propose the conclusion 
of the following agreement.  

Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic 
of Lithuania on the termination of the Agreement between the Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Republic of Lithuania for the Promotion and Protection of Investments 
(hereinafter – the Agreement) 

1. The Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the 
Republic of Lithuania for the Promotion and Protection of Investments, done at the Vilnius on 12 June 
1992 (hereinafter – the Agreement on the Protection of Investments), shall be terminated. 

2. For greater certainty, the Contracting Parties to the Agreement agree that Paragraph (3) of the Article 
11 of the Agreement of the Protection of Investments, which extends the protection of Investments 
made prior to the date of the termination, shall be terminated and thus shall not produce any legal 
effects after the entry into force of this Agreement.  

The Ministry for Foreign Affairs proposes that in case of the Government of the Republic of Lithuania 
accepts the above mentioned proposal, this note together with the reply note from the Government of 
the Republic of Lithuania shall constitute the Agreement. The Agreement shall enter into force on the 
thirtieth day after the date on which the Contracting Parties have notified each other that the 
constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.  

The Ministry for Foreign Affairs of Finland avails themselves of this opportunity to renew to the Ministry 
of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania the assurances of their highest consideration. End of the 
quote. 

The Ministry of Foreign affairs of the Republic of Lithuania has the honour to confirm that the proposal 
by the Government of Finland is acceptable to the Government of the Republic of Lithuania and that 
Note No. PC0TQ4CA-4 of 23 July 2020 and this reply Note shall constitute the Agreement, which shall 
enter into force on the thirtieth day after the date on which the Contracting Parties have notified each 
other that the constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuenia avails itself this opportunity to renew to the 
Ministry for Foreign Affairs of Finland the assurances of its highest consideration.  

 

Vilnius, 7 September 2020 

 

- - - 
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58/2021  
VERBAL NOTE 

The Ministry for Foreign Affairs present their compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Lithuania and have the honour to refer to the Agreement between the Government of the 
Republic of Finland and the Government of the Republic of Lithuania, made in the form of an exchange of 
notes (5-406/2020 and PC0TQ4CA-4), on the termination of the Agreement between the Government of 
the Republic of Finland and the Government of the Republic of Lithuania on the Promotion and Protection 
of Investments, signed on 12 June 1992 in Vilnius (the Termination Agreement).  

In accordance with the Termination Agreement, the Ministry hereby notifies, that the Government of the 
Republic of Finland has completed the internal procedures necessary for the entry into force of the 
Termination Agreement. 

The Government of the Republic of Lithuania is kindly requested to notify the receipt of this note as well 
as the date of the completion of the procedures for its part. The Termination Agreement shall enter into 
force on the thirtieth day after the date on which the Government of Finland has received the 
aforementioned note. 

The Ministry for Foreign Affairs avail themselves of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic of Lithuania the assurance of their highest consideration.  

 

Helsinki, 25 March 2021 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania 

- - - 

No 5-286/2021 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania presents its compliments to the 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic Finland and has the honour to inform that the Republic 

of Lithuania has completed its internal legal procedures necessary for the entry into force of the 

Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the 

Republic of Finland on the termination of the Agreement between the Government of the Republic 

of Lithuania and the Government of the Republic of Finland for the Promotion and Protection of 

Investments concluded by exchange of notes of 23 July 2030 and 7 September 2020 (hereinafter - 

the Agreement). 

In accordance with the Agreement, it shall enter into force on the thirtieth 30 day after the date on 

which the Contracting Parties have notified each other that the constitutional requirements for the 

entry into force of the Agreement have been fulfilled. In this regard, the Ministry of Foreign Affairs 

of the Republic of Lithuania would appreciate information on the completion of necessary legal 

procedures by the Government of the Republic of Finland. 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania avails itself of this opportunity to 

renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Finland the assurances of its highest 

consideration. 
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58/2021  
Vilnius, 23 July 2021 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF FINLAND 

Helsinki 

 

 

VERBAL NOTE 

The Ministry for Foreign Affairs present their compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Lithuania and have the honour to refer to the Verbal Note No 5-286/2021 dated on 23 July 
2021, from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, and to the Note PC0TMW2F-6 of 
25 March 2021 from the Ministry for Foreign Affairs of Finland. 

In accordance with the exchange of notes, the Finnish Contracting Party hereby notifies to the Lithuanian 
Contracting Party, that the procedures necessary for the entry into force of the Agreement between the 
Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Lithuania on the 
termination of the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government 
of the Republic of Lithuania on the Promotion and Protection of Investments, (the Agreement) have been 
completed by both Parties. The Agreement shall thus enter into force on 26 August 2021. 

The Ministry for Foreign Affairs avail themselves of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic of Lithuania the assurance of their highest consideration.  

 

 

Helsinki, 11 August 2021 

 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania 
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