
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 18 april 2016

(Finlands författningssamlings nr 262/2016)

Statsrådets förordning

14/2016

om sättande i kraft av ändringen av överenskommelsen med Ryssland om övergångsstäl-
len vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Det genom notväxling den 8 april 2016 ingångna avtalet om ändring av överenskommelsen

av den 11 mars 1994 mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering
om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland (FördrS 66/1994) är i kraft
från den 10 april 2016 så som därom har överenskommits

2 §
Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 18 april 2016.

Helsingfors den 14 april 2016

Försvarsminister Jussi Niinistö

Biträdande avdelningschef Vesa Vasara
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NOTVÄXLING 
 
 
1.    Ryska federationens utrikesministerium till Finlands ambassad i Ryska federationen 
 

Ryska federationens utrikesministerium 
framför försäkran om sin högaktning till Fin-
lands ambassad i Ryska federationen och har 
med hänvisning till ambassadens not nr 
MOS7W0041-18 av den 10 februari 2016  
äran att meddela följande: 

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. 

 
Ryska federationens regering ger sitt sam-

tycke till att, utifrån artikel 3.1 i överens-
kommelsen av den 11 mars 1994 mellan Re-
publiken Finlands regering och Ryska federa-
tionens regering om övergångsställen vid 
riksgränsen mellan Finland och Ryssland, tra-
fiken vid Salla−Salla och Raja-
Jooseppi−Lotta gränsövergångsställen tillfäl-
ligt begränsas och gränsövergång vid nämnda 
gränsövergångsställen endast tillåts för med-
borgare i Ryska federationen, Republiken 
Vitryssland och Republiken Finland samt för 
medföljande och tillresande familjemedlem-
mar oavsett nationalitet. 

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. 

 
Denna temporära begränsning gäller i 180 

dagar, den är av engångsnatur, och den kan 
inte ses som ett prejudikat. 

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

 
Om Republiken Finlands regering kan god-

känna det som framförts ovan, föreslår Ryska 
federationens utrikesministerium högakt-
ningsfullt på Ryska federationens regerings 
vägnar att denna not och Republiken Finlands 
svarsnot betraktas som ett avtal om ändring 

В случае согласия Правительства 
Финляндской Республики с изложенным 
Министерство Иностранных Дел 
Российской Федерации от имени 
Правительства Российской Федерации 
имеет честь предложить считать 
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av överenskommelsen av den 11 mars 1994 
mellan Republiken Finlands regering och 
Ryska federationens regering om övergångs-
ställen vid riksgränsen mellan Finland och 
Ryssland och att detta avtal träder i kraft da-
gen efter den dag, då den finländska partens 
svarsnot har erhållits. 

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. 

 
Utrikesministeriet begagnar detta tillfälle 

att ånyo försäkra ambassaden om sin mest 
utmärkta högaktning. 

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

 
Moskva den 22 mars 2016 Москва, 22 марта 2016 года 
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2.    Finlands ambassad i Ryska federationen till Ryska federationens utrikesministerium 
 
 
(Översättning) (Översättning) 
 

Finlands ambassad i Ryska federationen 
framför försäkran om sin högaktning till Rys-
ka federationens utrikesministerium och be-
kräftar mottagandet av ministeriets not nr 
2827/2jed av den 22 mars 2016 med följande 
innehåll: 

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: 

 
[texten till Rysslands not nr 2827/2JeD] [Текст ноты № 2827/2ед Российской 

Федерации] 
 

Republiken Finlands regering bekräftar 
härmed att den har godkänt förslaget i ovan-
stående not och att den betraktar utrikesmini-
steriets ovanstående not och denna svarsnot 
som ett avtal mellan Republiken Finlands re-
gering och Ryska federationens regering om 
ändring av överenskommelsen av den 11 
mars 1994 mellan Republiken Finlands reger-
ing och Ryska federationens regering om 
övergångsställen vid riksgränsen mellan Fin-
land och Ryssland och att detta avtal träder i 
kraft dagen efter den dag denna not är date-
rad, alltså den 10 april 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. 

 
Finlands ambassad begagnar detta tillfälle 

att försäkra utrikesministeriet om sin mest 
utmärkta högaktning. 

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

 
Moskva den 8 april 2016 Москва 8 апреля 2016 года 
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