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sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-

saattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta
Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain (104/2014) 2 § nojalla:

1 §
Sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta
Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kan-
santasavallan Hongkongin erityishallintoalu-
een hallituksen välillä Helsingissä 2 päivänä
heinäkuuta 2009 tehty sopimus tulee voi-
maan 16 päivänä maaliskuuta 2014 niin kuin
siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 19
päivänä marraskuuta 2013 ja tasavallan presi-
dentti 31 päivänä tammikuuta 2014. Hyväk-
symistä koskevat nootit on vaihdettu 14 päi-
vänä helmikuuta 2014.

2 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

3 §
Sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta 31 päivänä tammikuuta
2014 annettu laki (104/2014) tulee voimaan
16 päivänä maaliskuuta 2014.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä

maaliskuuta 2014.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2014

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori
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Sopimusteksti 

 
SOPIMUS KIINAN KANSANTASAVAL-
LAN HONGKONGIN ERITYISHALLIN-
TOALUEEN HALLITUKSEN JA SUO-
MEN TASAVALLAN HALLITUKSEN 
VÄLILLÄ SIJOITUSTEN EDISTÄMISES-
TÄ JA SUOJAAMISESTA 
 
 
 

Kiinan kansantasavallan Hongkongin eri-
tyishallintoalueen hallitus, jonka Kiinan kan-
santasavallan hallitus on asianmukaisesti val-
tuuttanut tekemään tämän sopimuksen, ja 
Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä "so-
pimuspuolet", jotka 
 
 

haluavat luoda suotuisat olosuhteet sopi-
muspuolten sijoittajien laajemmalle sijoitus-
toiminnalle toisen sopimuspuolen alueella; 

tiedostavat, että tällaisten sijoitusten edis-
täminen ja suojaaminen sopimuksella on 
omiaan edistämään yksittäisiä liiketoiminta-
aloitteita ja se lisää vaurautta molempien so-
pimuspuolten alueilla; 

ovat samaa mieltä siitä, että vakaat puitteet 
sijoituksille tehostavat osaltaan taloudellisten 
voimavarojen käyttöä ja parantavat elintasoa; 
 
 

ovat sopineet seuraavasta: 
 
1 artikla 
Määritelmät 
 

Tässä sopimuksessa 
 

a) "alue" tarkoittaa  
i) Hongkongin erityishallintoalueen osalta 

Hongkongin saarta, Kowloonia ja Uusia ter-
ritorioita; 

ii) Suomen tasavallan osalta Suomen tasa-
vallan maa-aluetta, sisäisiä aluevesiä ja 
aluemerta; 

b)"puolustusvoimat" tarkoittaa 
i) Hongkongin erityishallintoalueen osalta 

Kiinan kansantasavallan puolustusvoimia; 
 
ii) Suomen tasavallan osalta Suomen tasa-

vallan puolustusvoimia; 

AGREEMENT BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE HONG KONG SPE-
CIAL ADMINISTRATIVE REGION OF 
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
AND THE GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF FINLAND FOR THE PRO-
MOTION AND PROTECTION OF IN-
VESTMENTS 
 

The Government of the Hong Kong Special 
Administrative Region of the People’s Re-
public of China, having been duly authorised 
by the Central People’s Government of the 
People’s Republic of China to conclude this 
Agreement, and the Government of the Re-
public of Finland (hereinafter referred to as 
the “Contracting Parties”); 

Desiring to create favourable conditions for 
expanding investments by investors of one 
Contracting Party in the area of the other; 

Recognising that the encouragement and 
protection under agreement of such invest-
ments will be conducive to the stimulation of 
individual business initiative and will in-
crease prosperity in both areas; 

Agreeing that a stable framework for in-
vestment will contribute to enhancing the ef-
fective utilisation of economic resources and 
improve living standards; 
 

Have agreed as follows: 
 
Article 1 
Definitions 
 

For the purposes of this Agreement 
 

a) “area” : 
i) in respect of the Hong Kong Special 

Administrative Region includes Hong Kong 
Island, Kowloon and the New Territories; 

ii) in respect of the Republic of Finland 
means the land territory, internal waters and 
territorial sea of the Republic of Finland; 

b) “forces” means : 
i) in respect of the Hong Kong Special 

Administrative Region, the armed forces of 
the People’s Republic of China; 

ii) in respect of the Republic of Finland, the 
defence forces of the Republic of Finland; 
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c)"sijoitus" tarkoittaa kaikenlaista suoraan 

tai välillisesti omistettavaa tai sijoitettavaa 
varallisuutta ja erityisesti, ei kuitenkaan yk-
sinomaan, 

i) irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä muita 
omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia, kuten 
kiinnityksiä ja pantti- ja pidätysoikeuksia;  

ii) tuottoa; 
iii) yrityksen osakkeita ja joukkovelkakir-

joja sekä muita osuuksia yrityksestä; 
 

iv) vaateita, jotka kohdistuvat rahaan tai 
sellaisiin sopimusperusteisiin suoritteisiin, 
joilla on taloudellista arvoa; 

v) henkiseen omaisuuteen kohdistuvia oi-
keuksia ja goodwill-arvoa; 

vi) lakiin tai sopimukseen perustuvia yri-
tysten toimilupia, mukaan luettuna luvat et-
siä, viljellä, louhia tai hyödyntää luonnonva-
roja. 

Sijoitetun varallisuuden muodon muuttu-
minen ei vaikuta sen luonteeseen sijoitukse-
na; 

d)"sijoittaja" tarkoittaa  
i) Hongkongin erityishallintoalueen osalta  

 
- luonnollista henkilöä, jolla on oikeus oles-
kella sen alueella; 
- yhtymää, toiminimeä, yhdistystä, yleis-
hyödyllistä laitosta tai järjestöä, joka on pe-
rustettu tai muodostettu sen alueella voimas-
sa olevan lain mukaisesti, riippumatta siitä, 
onko sen tarkoituksena taloudellisen voiton 
tuottaminen ja onko sen vastuuta rajoitettu 
(jäljempänä "yhtiö"); 

ii) Suomen tasavallan osalta 
- luonnollista henkilöä, joka on Suomen tasa-
vallan kansalainen sen lakien mukaisesti; 
 
- oikeushenkilöä, esimerkiksi yhtymää, toi-
minimeä, taloudellista yhdistystä, yleis-
hyödyllistä laitosta tai järjestöä, joka on pe-
rustettu tai muodostettu jossakin sen alueen 
osassa voimassa olevien lakien ja määräysten 
mukaisesti ja jonka rekisteröity toimipaikka 
on sen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella, 
riippumatta siitä, onko sen tarkoituksena ta-
loudellisen voiton tuottaminen ja onko sen 
vastuuta rajoitettu (jäljempänä "yhtiö"); 

e) "tuotto" tarkoittaa sijoituksesta saatuja 
tuloja ja erityisesti, ei kuitenkaan yksin-
omaan, voittoa, korkoja, omaisuuden luovu-

c) “investment” means every kind of asset 
held or invested directly or indirectly and in 
particular, though not exclusively, includes: 
 

i) movable and immovable property and 
any other property rights such as mortgages, 
liens or pledges; 

ii) returns; 
iii) shares in and stock and debentures of a 

company and any other form of participation 
in a company; 

iv) claims to money or to any performance 
under contract having a financial value; 
 

v) intellectual property rights and goodwill; 
 

vi) business concessions conferred by law 
or under contract, including concessions to 
search for, cultivate, extract or exploit natural 
resources. 

A change in the form in which assets are 
invested does not affect their character as in-
vestments; 

d) “investor” means : 
i) in respect of the Hong Kong Special 

Administrative Region : 
-any natural person who has the right of 
abode in its area; 
-any corporation, firm, partnership, associa-
tion, institution or organisation incorporated 
or constituted under the law in force in its 
area, whether or not for profit, or whether or 
not with limited liability (hereinafter referred 
to as “company”); 
 

ii) in respect of the Republic of Finland : 
-any natural person who is a national of the 
Republic of Finland in accordance with its 
laws; 
-any legal entity such as corporation, firm, 
partnership, business association, institution 
or organisation incorporated or constituted in 
accordance with the laws and regulations in 
force in any part of its area and having its 
registered office within its jurisdiction, 
whether or not for profit, or whether or not 
with limited liability (hereinafter referred to 
as “company”); 
 

e) “returns” means the amounts yielded by 
an investment and in particular, though not 
exclusively, profits, interests, capital gains, 
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tusvoittoa, osinkoja, rojalteja ja maksuja. 
 
2 artikla 
Sijoitusten edistäminen ja suojaaminen 
 

1. Kumpikin sopimuspuoli kannustaa toi-
sen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksia 
alueellaan ja luo niille suotuisat olosuhteet 
sekä hyväksyy tällaiset sijoitukset lakiinsa 
perustuvan vallankäyttöoikeutensa mukaises-
ti.  

2. Kummankin sopimuspuolen sijoittajien 
sijoituksille myönnetään toisen sopimuspuo-
len alueella kaikkina aikoina oikeudenmu-
kainen kohtelu sekä täysimääräinen suoja ja 
turva. Kumpikaan sopimuspuoli ei millään 
tavoin haittaa kohtuuttomin tai syrjivin toi-
menpitein alueellaan olevien toisen sopimus-
puolen sijoittajien sijoitusten hoitoa, ylläpi-
toa, käyttöä, hyödyntämistä, myyntiä tai 
muuta luovuttamista. 
 
3 artikla 
Sijoitusten kohtelu 
 

1. Kumpikaan sopimuspuoli ei alueellaan 
kohdista toisen sopimuspuolen sijoittajien si-
joituksiin epäedullisempaa kohtelua kuin se, 
jonka se myöntää omien sijoittajiensa tai 
kolmannen osapuolen sijoittajien sijoituksil-
le. 

2. Kumpikaan sopimuspuoli ei alueellaan 
kohdista toisen sopimuspuolen sijoittajiin 
näiden sijoitusten hoidon, ylläpidon, käytön, 
hyödyntämisen, myynnin tai muun luovutta-
misen yhteydessä epäedullisempaa kohtelua 
kuin se, jonka se myöntää omille sijoittajil-
leen tai kolmannen osapuolen sijoittajille. 
 
 
4 artikla 
Menetysten korvaaminen 
 

1. Sopimuspuoli myöntää toisen sopimus-
puolen sijoittajille, joiden ensin mainitun so-
pimuspuolen alueella oleville sijoituksille ai-
heutuu menetyksiä tällä alueella tapahtuvan 
sodan tai muun aseellisen selkkauksen, val-
lankumouksen, kansallisen hätätilan, kansan-
nousun, kapinan tai mellakan vuoksi, vähin-
tään yhtä edullisen kohtelun edunpalautuk-
sen, hyvityksen, korvauksen tai muun järjes-

dividends, royalties and fees. 
 
Article 2 
Promotion and Protection of Investment 
 

1. Each Contracting Party shall encourage 
and create favourable conditions for investors 
of the other Contracting Party to make in-
vestments in its area, and, subject to its right 
to exercise powers conferred by its laws, 
shall admit such investments. 

2. Investments of investors of each Con-
tracting Party shall at all times be accorded 
fair and equitable treatment and shall enjoy 
full protection and security in the area of the 
other Contracting Party.  Neither Contracting 
Party shall in any way impair by unreason-
able or discriminatory measures the man-
agement, maintenance, use, enjoyment, sale 
or other disposal of investments in its area of 
investors of the other Contracting Party. 
 
Article 3 
Treatment of Investments 
 

1. Neither Contracting Party shall in its 
area subject investments of investors of the 
other Contracting Party to treatment less fa-
vourable than that which it accords to in-
vestments of its own investors or to invest-
ments of investors of any third Party. 

2. Neither Contracting Party shall in its 
area subject investors of the other Contract-
ing Party, as regards their management, 
maintenance, use, enjoyment, sale or other 
disposal of their investments, to treatment 
less favourable than that which it accords to 
its own investors or to investors of any third 
Party. 
 
Article 4 
Compensation for Losses 
 

1. Investors of one Contracting Party 
whose investments in the area of the other 
Contracting Party suffer losses owing to war 
or other armed conflict, revolution, a state of 
national emergency, revolt, insurrection or 
riot in the area of the latter Contracting Party 
shall be accorded by the latter Contracting 
Party treatment, as regards restitution, in-
demnification, compensation or other settle-



519/2014

 
telyn osalta kuin se myöntää omille sijoitta-
jilleen tai kolmannen osapuolen sijoittajille, 
sen mukaan, kumpi niistä on sijoittajan mu-
kaan edullisempi. Syntyvien maksujen on ol-
tava vapaasti vaihdettavissa. 
 

2. Vaikuttamatta tämän artiklan 1 kappa-
leen soveltamiseen sopimuspuolen sijoittajal-
le, joka 1 kappaleessa tarkoitetussa tilantees-
sa kärsii toisen sopimuspuolen alueella me-
netyksiä sen vuoksi, että 

a) viimeksi mainitun sopimuspuolen puo-
lustusvoimat tai viranomaiset ovat pakko-
ottaneet sen omaisuutta tai 

b) viimeksi mainitun sopimuspuolen puo-
lustusvoimat tai viranomaiset ovat tuhonneet 
sen omaisuutta muutoin kuin taistelutoimin 
tai tilanteen sitä edellyttämättä, 
myönnetään edunpalautus tai kohtuullinen 
korvaus. Syntyvien maksujen on oltava va-
paasti vaihdettavissa. 
 
5 artikla 
Pakkolunastus 
 

1. Sopimuspuolen sijoittajien sijoituksia tai 
niiden osia ei määrätä menetetyiksi, eikä hei-
dän sijoituksiaan pakkolunasteta eikä niihin 
kohdisteta vaikutukseltaan vastaavia toimen-
piteitä (jäljempänä "menetetyksi määräämi-
nen") toisen sopimuspuolen alueella, ellei si-
tä tehdä oikeudenmukaista menettelyä nou-
dattaen, viimeksi mainitun sopimuspuolen si-
säisiin tarpeisiin liittyvää yleistä tarkoitusta 
varten, ketään syrjimättä ja korvausta vas-
taan. Tällaisen korvauksen on vastattava si-
joituksen todellista arvoa, joka sillä oli välit-
tömästi ennen menetetyksi määräämistä tai 
ennen kuin aiottu menetetyksi määrääminen 
tuli yleiseen tietoon, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on aikaisempi; korvaukseen on 
sisällyttävä tavanomaisen markkinakoron 
mukainen korko varsinaisen menetetyksi 
määräämisen päivästä korvauksen maksupäi-
vään saakka; korvaus on maksettava viipy-
mättä, ja sen on oltava tosiasiallisesti rea-
lisoitavissa ja vapaasti vaihdettavissa. Jollei 
tämä arvo ole helposti todettavissa, korvaus 
määritetään yleisesti hyväksyttyjen arvon-
määritysperiaatteiden mukaisesti. 

2. Sijoittajalla, jonka sijoituksia määrätään 
menetetyiksi, on sijoitukset menetetyiksi 

ment, no less favourable than that which the 
latter Contracting Party accords to its own 
investors or to investors of any third Party, 
whichever is more favourable according to 
the investor concerned.  Resulting payments 
shall be freely convertible. 

2. Without prejudice to paragraph (1) of 
this Article, investors of one Contracting 
Party who in any of the situations referred to 
in that paragraph suffer losses in the area of 
the other Contracting Party resulting from : 

a) requisitioning of their property by its 
forces or authorities; or 
 

b) destruction of their property by its forces 
or authorities which was not caused in com-
bat action or was not required by the neces-
sity of the situation, 
shall be accorded restitution or reasonable 
compensation.  Resulting payments shall be 
freely convertible. 
 
Article 5 
Expropriation 
 

1. Investors of either Contracting Party 
shall not be deprived of their investments or 
a part thereof, nor shall their investments be 
expropriated or subjected to measures having 
similar effect (hereinafter referred to as “dep-
rivation”) in the area of the other Contracting 
Party except under due process of law, for a 
public purpose related to the internal needs of 
that Party, on a non-discriminatory basis, and 
against compensation.  Such compensation 
shall amount to the real value of the invest-
ment immediately before the deprivation or 
before the impending deprivation became 
public knowledge, whichever is the earlier, 
shall include interest at a normal commercial 
rate from the date of actual deprivation until 
the date of payment, shall be made without 
delay, be effectively realisable and be freely 
convertible. Where that value cannot be read-
ily ascertained, the compensation shall be de-
termined in accordance with generally recog-
nised principles of valuation. 
 
 
 

2. Without prejudice to the provisions of 
Article 8 of this Agreement, the investor af-
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määränneen sopimuspuolen lain mukaisesti
oikeus saada tapauksensa viipymättä kysei-
sen sopimuspuolen oikeusviranomaisten tai 
muiden riippumattomien viranomaisten käsi-
teltäväksi sekä oikeus sijoitustensa arvon-
määritykseen tämän artiklan 1 kappaleessa 
määrättyjen periaatteiden mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 8 
artiklan määräysten soveltamista. 

3. Sopimuspuolen pakkolunastaessa varat 
sellaiselta yritykseltä, joka on perustettu tai 
muodostettu jossakin tämän sopimuspuolen 
alueen osassa voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti ja jonka osakkeita toisen sopi-
muspuolen sijoittajat omistavat, ensin mainit-
tu sopimuspuoli varmistaa, että tämän artik-
lan 1 kappaleen määräyksiä sovelletaan siltä 
osin kuin on tarpeen tämän artiklan 1 kappa-
leessa tarkoitetun korvauksen takaamiseksi 
näitä osakkeita omistaville toisen sopimus-
puolen sijoittajille.  
 
6 artikla 
Sijoitusten siirrot 
 

1. Kumpikin sopimuspuoli takaa toisen so-
pimuspuolen sijoittajille oikeuden siirtää va-
paasti näiden sijoituksia alueelleen ja alueel-
taan. Sijoituksiin liittyviin siirtomaksuihin si-
sältyvät erityisesti, eivät kuitenkaan yksin-
omaan: 

a) peruspääoma sekä sijoituksen ylläpitä-
miseen, kehittämiseen tai kasvattamiseen tar-
koitetut lisäsummat; 

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

tuksen myynnistä tai luovuttamisesta saadut 
tulot, mukaan luettuna osakkeiden myynnistä 
saadut tulot; 

d) sijoituksen toiminnasta aiheutuvien ku-
lujen maksamiseen tarvittavat rahasummat, 
kuten lainojen takaisinmaksut, rojaltit, hal-
linnointikorvaukset, lisenssimaksut tai muut 
vastaavat kulut; 

e) tämän sopimuksen 4, 5, 8 ja 10 artiklaan 
liittyvät maksut; 

f) ulkomailta palkatun ja sijoituksen yhtey-
dessä työskentelevän henkilökunnan ansiotu-
lot ja muut palkkiot. 

2. Jollei muuta sovita, siirrot isäntäsopi-
muspuolen alueelta tehdään viipymättä, si-
joittajan valitsemassa vaihdettavassa valuu-

fected shall have a right, under the law of the 
Contracting Party making the deprivation, to 
prompt review by a judicial or other inde-
pendent authority of that Party, of the inves-
tor’s case and of the valuation of the invest-
ment in accordance with the principles set 
out in paragraph 1 of this Article. 
 
 

3. Where a Contracting Party expropriates 
the assets of a company which is incorpo-
rated or constituted under the law in force in 
any part of its area, and in which investors of 
the other Contracting Party own shares, it 
shall ensure that the provisions of paragraph 
1 of this Article are applied to the extent nec-
essary to guarantee compensation referred to 
in paragraph 1 of this Article in respect of 
their investment to such investors of the other 
Contracting Party who are owners of those 
shares. 
 
Article 6 
Transfer of Investments 
 

1. Each Contracting Party shall ensure to 
investors of the other Contracting Party the 
free transfer into and out of its area of their 
investments.  Transfer payments related to 
investments 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, includ-
ing the sale of shares; 
 

d) the amounts required for payment of ex-
penses which arise from the operation of the 
investment, such as loans repayments, pay-
ment of royalties, management fees, licence 
fees or other similar expenses; 

e) payments related to Articles 4, 5, 8 and 
10; 

f) earnings and other remuneration of per-
sonnel engaged from abroad working in con-
nection with an investment. 

2. Unless otherwise agreed upon, transfers 
out of the area of the host Contracting Party 
shall be effected without delay, in a converti-
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tassa ja siirtopäivänä sovellettavan vaihto-
kurssin mukaisesti. 
 

3. Tarvittaessa käytetään viimeisintä vaih-
tokurssia, jota on käytetty muunnettaessa va-
luuttoja Kansainvälisen valuuttarahaston eri-
tyisnosto-oikeuksiksi. 
 
7 artikla 
Poikkeukset 
 

Tämän sopimuksen määräysten ei katsota 
velvoittavan sopimuspuolta myöntämään toi-
sen sopimuspuolen sijoittajille ja näiden si-
joituksille kohtelua, etua tai erivapautta, joka 
perustuu olemassa olevaan tai tulevaan: 
 
 

a) vapaakauppa-alueeseen, tulliliittoon, yh-
teismarkkina-alueeseen, talous- ja rahaliit-
toon tai alueelliseen taloudellista yhdenty-
mistä koskevaan sopimukseen, jonka osapuo-
lena toinen sopimuspuoli on tai jonka osa-
puoleksi se voi tulla, tai 

b) kaksinkertaisen verotuksen välttämistä 
koskevaan sopimukseen tai kokonaan tai 
pääasiassa verotusta koskevaan kahdenväli-
seen, alueelliseen tai monenväliseen sopi-
mukseen tai järjestelyyn. 
 
8 artikla 
Sijoituksia koskevien riitojen ratkaisemi-
nen 
 

1. Sopimuspuolen ja toisen sopimuspuolen 
sijoittajan välinen riita, joka koskee tämän si-
joittajan ensin mainitun sopimuspuolen alu-
eelle tekemää sijoitusta ja jota ei ole ratkaistu 
sovinnollisesti, saatetaan kolmen (3) kuukau-
den kuluttua siitä päivästä, jona riidasta on 
ilmoitettu kirjallisesti, ratkaistavaksi menet-
telyillä, joista riidan osapuolet voivat sopia 
keskenään. Jos tällaisista ratkaisumenette-
lyistä ei ole sovittu kyseisten kolmen (3) 
kuukauden kuluessa, riita saatetaan sijoittajan 
pyynnöstä ratkaistavaksi tuolloin voimassa 
olevien Yhdistyneiden Kansakuntien kan-
sainvälisen kauppaoikeuden komitean (UN-
CITRAL) välimiesmenettelysääntöjen mu-
kaisesti. Riidan osapuolet voivat sopia kirjal-
lisesti näiden sääntöjen mukauttamisesta. 

 2. Tämän artiklan 1 kappaleen ei katsota 

ble currency of the investor’s choice and at 
the rate of exchange applicable on the date of 
transfer.  

3. If necessary, the rate to be used shall be 
the most recent one for the conversions of 
currencies into Special Drawing Rights as 
applied by the International Monetary Fund. 
 
Article 7 
Exceptions 
 

The provision of this Agreement shall not 
be construed so as to oblige one Contracting 
Party to extend to the investors and invest-
ments by investors of the other Contracting 
Party the benefit of any treatment, preference 
or privilege by virtue of any existing or fu-
ture: 

a) free trade area, customs union, common 
market, economic and monetary union or re-
gional economic integration agreement to 
which one of the Contracting Parties is or 
may become a party; or 
 

b) agreement for the avoidance of double 
taxation or any bilateral, regional or multilat-
eral agreement or arrangement relating 
wholly or mainly to taxation. 
 
 
Article 8 
Settlement of Investment Disputes 
 
 

1. A dispute between an investor of one 
Contracting Party and the other Contracting 
Party concerning an investment of the former 
in the area of the latter which has not been 
settled amicably, shall, after a period of three 
months from written notification of the 
claim, be submitted to such procedures for 
settlement as may be agreed between the par-
ties to the dispute.  If no such procedures 
have been agreed within that three month pe-
riod, the dispute shall at the request of the in-
vestor concerned be submitted to arbitration 
under the Arbitration Rules of the United Na-
tions Commission on International Trade 
Law as then in force.  The parties to the dis-
pute may agree in writing to modify those 
Rules. 

2. Paragraph (1) of this Article shall not be 
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estävän kummankaan sopimuspuolen sijoitta-
jia saattamasta riitaa ratkaistavaksi sen sopi-
muspuolen toimivaltaiseen tuomioistuimeen, 
jonka alueella sijoitus on tehty. Jos sijoittaja 
on saattanut riidan ratkaistavaksi toisen so-
pimuspuolen alueella olevaan toimivaltaiseen 
tuomioistuimeen, riitaa ei saa saattaa tämän 
artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuun väli-
miesmenettelyyn. 
  

3. Välimiestuomio on lopullinen ja sitoo 
riidan osapuolia, ja se pannaan täytäntöön 
asianomaisen kansallisen lainsäädännön mu-
kaisesti. 
 
9 artikla 
Sopimuspuolten väliset riidat 
 

1. Jos sopimuspuolten välille syntyy riita 
tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltami-
sesta, sopimuspuolet ratkaisevat sen mahdol-
lisuuksien mukaan neuvotteluteitse. 
 

2. Jolleivät sopimuspuolet saa riitaa rat-
kaistuksi kuudessa (6) kuukaudessa, ne voi-
vat saattaa sen ratkaistavaksi henkilölle tai 
elimelle, josta ne voivat sopia keskenään, tai 
jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä 
kolmen jäsenen välimiesoikeudelle, joka pe-
rustetaan seuraavasti. 
 

a) kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
välimiesmenettelyä koskevan pyynnön vas-
taanottamisesta kumpikin sopimuspuoli ni-
mittää yhden välimiesoikeuden jäsenen. 
Kolmanneksi jäseneksi, joka toimii välimies-
oikeuden puheenjohtajana, nimitetään näiden 
kahden jäsenen keskinäisellä sopimuksella 
kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa toi-
sen jäsenen nimittämispäivästä sellaisen val-
tion kansalainen, jota voidaan pitää riidan 
kannalta puolueettomana;  

b) jollei nimityksiä ole tehty edellä mainit-
tujen määräaikojen kuluessa, kumpi tahansa 
sopimuspuoli voi pyytää Kansainvälisen 
tuomioistuimen puheenjohtajaa henkilökoh-
taisessa ominaisuudessaan tekemään tarvitta-
vat nimitykset kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa. Jos Kansainvälisen tuomioistuimen 
puheenjohtaja katsoo olevansa sellaisen val-
tion kansalainen, jota ei voida pitää riidan 
kannalta puolueettomana, tai hän on muuten 

construed so as to prevent investors of either 
Contracting Party from submitting the dis-
pute to the competent courts of the Contract-
ing Party in whose area the investment is 
made.  In the event that an investor has sub-
mitted the dispute to a competent court 
within the area of the other Contracting 
Party, the same dispute shall not be submit-
ted to arbitration referred to in paragraph (1) 
of this Article. 

3. The arbitral award shall be final and 
binding on the parties to the dispute and shall 
be enforced in accordance with relevant do-
mestic law. 
 
Article 9 
Disputes between the Contracting Parties 
 

1. If any dispute arises between the Con-
tracting Parties relating to the interpretation 
or application of this Agreement, the Con-
tracting Parties shall, as far as possible, settle 
it by negotiation. 

2. If the Contracting Parties fail to reach a 
settlement of the dispute within six months, it 
may be referred by them to such person or 
body as they may agree on or, at the request 
of either Contracting Party, be submitted for 
decision to a tribunal of three arbitrators 
which shall be constituted in the following 
manner : 

a) within thirty days after receipt of a re-
quest for arbitration, each Contracting Party 
shall appoint one arbitrator.  A national of a 
State which can be regarded as neutral in re-
lation to the dispute, who shall act as Presi-
dent of the tribunal, shall be appointed as the 
third arbitrator by agreement between the 
two arbitrators, within sixty days of the ap-
pointment of the second; 

 
 
b) if within the time limits specified above 

any appointment has not been made, either 
Contracting Party may request the President 
of the International Court of Justice, in a per-
sonal and individual capacity, to make the 
necessary appointment within thirty days.  If 
the President considers that he is a national 
of a State which cannot be regarded as neu-
tral in relation to the dispute or is otherwise 
unable to discharge this function, the Vice-
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estynyt hoitamasta kyseistä tehtävää, Kan-
sainvälisen tuomioistuimen varapuheenjohta-
ja tai virkaiältään seuraavaksi vanhin jäsen, 
joka ei ole mainituilla perusteilla estynyt hoi-
tamasta kyseistä tehtävää, tekee nimitykset. 

3. Jollei tässä artiklassa toisin määrätä tai 
jolleivät sopimuspuolet muuta sovi, väli-
miesoikeus määrää lainkäyttövaltansa rajat ja 
vahvistaa noudattamansa menettelyn. Väli-
miesoikeus tekee päätöksensä äänten enem-
mistöllä. Välimiesoikeuden määräyksestä tai 
jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä  
pidetään kokous välimiesmenettelyssä rat-
kaistavien asioiden ja noudatettavien menet-
telyjen täsmälliseksi määräämiseksi viimeis-
tään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua 
siitä, kun oikeus on kokonaisuudessaan jär-
jestäytynyt. 

4. Jolleivät sopimuspuolet muuta sovi tai 
jollei välimiesoikeus toisin määrää, kumpikin 
sopimuspuoli esittää muistion neljänkym-
menenviiden (45) päivän kuluessa siitä, kun 
oikeus on kokonaisuudessaan järjestäytynyt. 
Vastaukset on toimitettava kuudenkymmenen 
(60) päivän kuluessa muistion esittämispäi-
västä. Välimiesoikeus järjestää jomman-
kumman sopimuspuolen pyynnöstä tai har-
kintansa mukaan kuulemisen kolmenkym-
menen (30) päivän kuluessa vastausten mää-
räajan päättymisestä. 

5. Välimiesoikeus pyrkii antamaan kirjalli-
sen päätöksen kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa kuulemisen päättymisestä tai, jollei 
kuulemista järjestetä, siitä päivästä, jona mo-
lemmat vastaukset on annettu. Päätös teh-
dään äänten enemmistöllä.  

6. Sopimuspuolet voivat pyytää päätöksen 
selventämistä viidentoista (15) päivän kulu-
essa sen vastaanottamisesta, ja selvennys on 
annettava viidentoista (15) päivän kuluessa 
selventämispyynnöstä. 

7. Välimiesoikeuden päätös on lopullinen 
ja sitoo sopimuspuolia. 

8. Kumpikin sopimuspuoli vastaa nimittä-
mänsä välimiehen kuluista. Sopimuspuolet 
jakavat keskenään tasan muut välimiesoikeu-
den kulut, mukaan luettuna kulut, jotka ovat 
syntyneet Kansainvälisen tuomioistuimen 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäse-
nen toteuttaessa tämän artiklan 2 kappaleen b 
kohdassa tarkoitettuja menettelyjä. Välimies-
oikeus voi päättää toisin kulujen jakamisesta. 

President or the next most senior Member 
who is not disqualified on those grounds 
shall make the appointment. 
 
 

3. Except as hereinafter provided in this 
Article or as otherwise agreed by the Con-
tracting Parties, the tribunal shall determine 
the limits of its jurisdiction and establish its 
own procedure.  The Arbitral Tribunal shall 
reach its decision by a majority of votes.  At 
the direction of the Tribunal, or at the request 
of either of the Contracting Parties, a confer-
ence to determine the precise issues to be ar-
bitrated and the specific procedures to be fol-
lowed shall be held not later than thirty days 
after the Tribunal is fully constituted. 
 

4. Except as otherwise agreed by the Con-
tracting Parties or prescribed by the Tribunal, 
each Contracting Party shall submit a memo-
randum within forty five days after the Tri-
bunal is fully constituted.  Replies shall be 
due sixty days later.  The Tribunal shall hold 
a hearing at the request of either Contracting 
Party, or at its discretion, within thirty days 
after replies are due. 
 
 
 

5. The Tribunal shall attempt to give a writ-
ten decision within thirty days after comple-
tion of the hearing or, if no hearing is held, 
after the date both replies are submitted.  The 
decision shall be taken by a majority vote. 
 

6. The Contracting Parties may submit re-
quests for clarification of the decision within 
fifteen days after it is received and such clari-
fication shall be issued within fifteen days of 
such request. 

7. The decision of the Tribunal shall be fi-
nal and binding on the Contracting Parties. 

8. Each Contracting Party shall bear the 
costs of the arbitrator appointed by it.  The 
other costs of the Tribunal shall be shared 
equally by the Contracting Parties including 
any expenses incurred by the President, Vice-
President, or Member of the International 
Court of Justice in implementing the proce-
dures in paragraph (2)(b) of this Article.  The 
Tribunal may make a different decision re-
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9. Välimiesoikeus tekee päätöksensä tämän 
sopimuksen määräysten mukaisesti. 
 
 
10 artikla 
Sijaantulo 
 

1. Jos sopimuspuoli tai sen edustajaksi 
määrätty taho suorittaa sen sijoittajalle mak-
sun toisen sopimuspuolen alueella olevaan si-
joitukseen liittyvän korvausvastuun tai takuu- 
tai vakuutussopimuksen perusteella, viimeksi 
mainittu sopimuspuoli tunnustaa  

a) korvauksen saaneen sijoittajan kaikkien 
oikeuksien ja vaateiden siirtämisen lain tai 
oikeustoimen nojalla ensin mainitulle sopi-
muspuolelle tai sen edustajaksi määrätylle 
taholle sekä  

b) ensin mainitun sopimuspuolen tai sen 
edustajaksi määrätyn tahon oikeuden käyttää 
näitä oikeuksia ja vaateita sijaantulon perus-
teella samassa määrin kuin kyseinen sijoitta-
ja. 

2. Ensin mainitulla sopimuspuolella tai sen 
edustajaksi määrätyllä taholla on kaikissa ta-
pauksissa oikeus samaan kohteluun siirron 
perusteella saamiensa oikeuksien ja vaatei-
den yhteydessä sekä näiden oikeuksien ja 
vaateiden perusteella saamiensa maksujen 
yhteydessä kuin se kohtelu, johon korvauk-
sen saaneella sijoittajalla oli tämän sopimuk-
sen mukaan oikeus kyseisen sijoituksen yh-
teydessä. 

3. Maksujen, jotka ensin mainittu sopimus-
puoli tai sen edustajaksi määrätty taho on 
saanut saamiensa oikeuksien ja vaateiden pe-
rusteella, on oltava vapaasti vaihdettavissa. 
Näiden maksujen on myös oltava ensin mai-
nitun sopimuspuolen vapaasti saatavilla vii-
meksi mainitun sopimuspuolen alueella syn-
tyneiden kulujen korvaamista varten. 
 
11 artikla 
Luvat 
 

1. Sijoittajien tekemien sijoitusten yhtey-
dessä kumpikin sopimuspuoli kohtelee laki-
ensa ja määräystensä mukaisesti suotuisasti 
toisen sopimuspuolen sijoittajien hakemuksia 
ja myöntää nopeasti tarvittavat luvat. 
 

garding the sharing of the costs. 
9. The Tribunal shall reach its decision in 

accordance with the provisions of this 
Agreement. 
 
Article 10 
Subrogation 
 

1. If one Contracting Party or its designated 
Agency makes a payment to its investor un-
der an indemnity, guarantee or contract of in-
surance given in respect of an investment in 
the area of the other Contracting Party, the 
latter Contracting Party shall recognise : 

a) the assignment to the former Contracting 
Party or its designated Agency by law or by 
legal transaction of all the rights and claims 
of the indemnified investor; and 

b) that the former Contracting Party or its 
designated Agency is entitled to exercise 
such rights and enforce such claims by virtue 
of subrogation, to the same extent as that in-
vestor. 
 

2. The former Contracting Party or its des-
ignated Agency shall be entitled in all cir-
cumstances to the same treatment in respect 
of the rights and claims acquired by it by vir-
tue of the assignment and any payments re-
ceived in pursuance of those rights and 
claims as the indemnified investor was enti-
tled to receive by virtue of this Agreement in 
respect of the investment concerned. 
 

3. Any payments received by the former 
Contracting Party or its designated Agency in 
pursuance of the rights and claims acquired 
shall be freely convertible.  Such payments 
shall also be freely available to the former 
Contracting Party for the purpose of meeting 
any expenditure incurred in the area of the 
latter Contracting Party. 
  
Article 11 
Permits 
 

1. In connection with investments by inves-
tors, each Contracting Party shall, subject to 
its laws and regulations, treat applications by 
the investors of the other Contracting Party 
favourably and grant the necessary permits 
expeditiously. 



1119/2014

 
2. Kumpikin sopimuspuoli myöntää lakien-

sa ja määräystensä mukaisesti väliaikaisen 
maahantulo- ja oleskeluluvan sellaisille 
luonnollisille henkilöille, jotka on palkattu 
ulkomailta työskentelemään toisen sopimus-
puolen sijoittajan sijoituksen yhteydessä joh-
tajina, asiantuntijoina tai teknisenä henkilö-
kuntana ja jotka ovat yritykselle oleellisia. 
Lisäksi olisi suhtauduttava myönteisesti väli-
aikaisen maahantulo- ja oleskeluluvan myön-
tämiseen näiden työskentelemään palkattujen 
henkilöiden perheenjäsenille (puolisoille ja 
alaikäisille lapsille) samaksi ajaksi kuin näil-
le henkilöille. 
 
12 artikla 
Avoimuusperiaate 
 

1. Kumpikin sopimuspuoli julkaisee vii-
pymättä tai pitää muuten julkisesti saatavilla 
yleisesti sovellettavat lakinsa, määräyksensä, 
menettelytapansa ja tuomioistuintensa pää-
tökset sekä kansainväliset sopimukset, jotka 
koskevat niitä sopimuspuolen sijoittajien si-
joituksia, jotka ovat toisen sopimuspuolen 
alueella. 

2. Mikään tämän sopimuksen määräys ei 
velvoita sopimuspuolta luovuttamaan luotta-
muksellisia tai omistamiseen liittyviä tietoja 
tai antamaan pääsyä sellaisiin tietoihin, mu-
kaan luettuna yksittäisiä sijoittajia tai sijoi-
tuksia koskevat tiedot, joiden paljastaminen 
haittaisi lainvalvontaa tai olisi kyseisen so-
pimuspuolen asiakirjajulkisuutta koskevan 
lainsäädännön vastaista tai haittaisi yksittäis-
ten sijoittajien oikeutettuja kaupallisia etuja. 
 
13 artikla 
Sopimuksen soveltaminen 
 

Tätä sopimusta sovelletaan sijoituksiin, joi-
ta sopimuspuolen sijoittajat ovat tehneet toi-
sen sopimuspuolen alueella, riippumatta siitä, 
onko ne tehty ennen tämän sopimuksen voi-
maantuloa vai sen jälkeen. 
 
 
 
 

2. Each Contracting Party shall, subject to 
its laws and regulations, grant temporary en-
try and stay to natural persons employed 
from abroad as executives, managers, spe-
cialists or technical personnel in connection 
with an investment by an investor of the 
other Contracting Party who are essential to 
the enterprise.  Favourable consideration 
should also be given to granting temporary 
entry and stay to members of their families 
(spouse and minor children) for the same pe-
riod as the persons employed. 
 
 
 
Article 12 
Transparency 
 

1. Each Contracting Party shall promptly 
publish, or otherwise make publicly avail-
able, its laws, regulations, procedures and ju-
dicial decisions of general application as well 
as international agreements regarding in-
vestments of investors of one Contracting 
Party in the area of the other Contracting Par-
ty. 

2. Nothing in this Agreement shall require 
a Contracting Party to furnish or allow access 
to any confidential or proprietary informa-
tion, including information concerning par-
ticular investors or investments, the disclo-
sure of which would impede law enforce-
ment or be contrary to its laws protecting 
confidentiality or prejudice legitimate com-
mercial interests of particular investors. 
 
 
Article 13 
Application of the Agreement 
 

This Agreement shall apply to investments 
by investors of one Contracting Party in the 
area of the other Contracting Party, whether 
made before or after the entry into force of 
this Agreement. 
 
 
 
 



12 19/2014

 
14 artikla 
Muiden määräysten soveltaminen 
 

1. Tämä sopimus ei estä sopimuspuolen si-
joittajia käyttämästä hyväkseen toisen sopi-
muspuolen lakia tai muita sopimuspuolten 
välisiä velvoitteita, joita sovelletaan sijoitta-
jiin ja näiden sijoituksiin ja jotka ovat tämän 
sopimuksen määräyksiä edullisempia. 
 
 

2. Kumpikin sopimuspuoli noudattaa mah-
dollisia muita velvoitteita, joita sillä on toisen 
sopimuspuolen sijoittajien sijoitusten osalta. 
 
 
15 artikla 
Voimaantulo 
 

Tämä sopimus tulee voimaan kolman-
tenakymmenentenä (30) päivänä sen päivän 
jälkeen, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet 
toisilleen kirjallisesti, että tämän sopimuksen 
voimaantulon edellyttämät vaatimukset on 
niiden osalta täytetty. 
 
16 artikla 
Voimassaoloaika ja voimassaolon päätty-
minen 
 

1. Tämä sopimus on voimassa viidentoista 
(15) vuoden ajan ja sen jälkeen edelleen 
voimassa toistaiseksi, jollei sitä irtisanota 
tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti. 
 

2. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopi-
muksen milloin tahansa sen oltua voimassa 
viidentoista (15) vuoden ajan ilmoittamalla 
asiasta kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle 
yhden (1) vuoden irtisanomisaikaa noudatta-
en.  

3. Sellaisten sijoitusten osalta, jotka on teh-
ty ennen tämän sopimuksen voimassaolon 
päättymispäivää, 1-14 artiklan määräykset 
ovat edelleen voimassa seuraavien viiden-
toista (15) vuoden ajan kyseisestä päivästä 
lukien. 
 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, halli-
tustensa siihen asianmukaisesti valtuuttami-
na, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. 
 

Article 14 
Application of Other Rules 
 

1. This Agreement shall not prevent inves-
tors of one Contracting Party from taking ad-
vantage of any law of the other Contracting 
Party or any other obligations between the 
Contracting Parties which are applicable to 
the investors and their investments and are 
more favourable than the provisions of this 
Agreement. 

2. Each Contracting Party shall observe any 
other obligation it may have entered into with 
regard to investments of investors of the oth-
er Contracting Party. 
 
Article 15 
Entry into Force 
 

This Agreement shall enter into force on 
the thirtieth day after the date on which the 
Contracting Parties have notified each other 
in writing that their respective requirements 
for the entry into force of this Agreement 
have been complied with. 
  
Article 16 
Duration and Termination 
 
 

1. This Agreement shall remain in force for 
a period of fifteen years and shall thereafter 
remain in force indefinitely, unless termi-
nated in accordance with paragraph (2) of 
this Article. 

2. Either Contracting Party may terminate 
this Agreement at any time after it has been 
in force for fifteen years by giving one year’s 
written notice to the other Contracting Party. 
 
 

3. In respect of investments 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 years 
from that date. 
 
 

In witness whereof the undersigned, duly 
authorised thereto by their respective Gov-
ernments, have signed this Agreement. 
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Tehty kahtena kappaleena .....................200... 
kiinan, suomen ja englannin kielellä, kaikki-
en tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. 
Tekstien poiketessa toisistaan on englannin-
kielinen teksti ratkaiseva. 
 
Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityis-
hallintoalueen hallituksen puolesta  
 
 
Suomen tasavallan hallituksen puolesta 
 
 
 
 

Done in duplicate at................... this........day 
of.........in the Chinese, English and Finnish 
languages, all texts being equally authentic.  
In case of divergence, the English text shall 
prevail. 
 
For the Government of the Hong Kong Spe-
cial Administrative Region of the People’s 
Republic of China   
 
For the Government of the Republic of Fin-
land 
 

 


