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Sopimus

Agreement

Suo men tasavallan hallituksen ja Kazakstanin tasavallan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta

between the Government ofthe Republic
of Finland and the Government ofthe Republic of Kazakhstan on the Promotion
and Mutual Protection of Investments

Suomen tasavallan hallitus ja Kazakstanin
The Government of the Republic of Fintasavallan hallitus, jaljempana "sopimuspuo- land and the Government of the Republic of
let", jotka
Kazakhstan hereinafter referred to as the "
Parties",
RECOGNISING the need to protect inOVAT TIETOISIA tarpeesta suojata sopimuspuolen sijoittajien toisen sopimuspuolen vestments of the investors of one Party in the
valtion alueella olevia sijoituksia ketiian syr- territory of the State of the other Party on a
jimatta;
non-discriminatory basis;
DESIRING to promote greater economic
HALUAVAT LISATA sopimuspuolten valista taloudellista yhteistyotii sellaisten sijoi- co-operation between them, with respect to
tusten osalta, joita sopimuspuolen kansalaiset investments by investors of one Party in the
ja yritykset ovat tehneet toisen sopimuspuo- territory of the State of the other Party;
len valtion alueella;
RECOGNISING that agreement on the
TIEDOSTAVAT, etta sopimus tiillaisille
sijoituksille myonnettavasta kohtelusta edis- treatment to be accorded such investments
taa yksityisen paaoman siirtoja ja sopimus- will stimulate the flow of private capital and
the economic development of the Parties;
puolten taloudellista kehitysta;
AGREEING that a stable framework for
OVAT SAMAA MIELT A siita, etta vakaat
puitteet sijoituksille edistavat taloudellisten investment will contribute to maximising the
voimavarojen mahdollisimman tehokasta effective utilisation of economic resources
and improve living standards;
kayttoa ja parantavat elintasoa;
RECOGNISING that the development of
OVAT TIETOISIA siita, etta taloudellisten
yhteyksien ja liikeyhteyksien kehittaminen economic and business ties can promote revoi edistiia kansainvalisesti tunnustettujen spect for internationally recognised labour
tyoelamaan liittyvien oikeuksien kunnioitta- rights;
mista;
AGREEING that these objectives can be
OVAT SAMAA MIELTA siita, etta nama
tavoitteet voidaan saavuttaa lieventlimatta achieved without relaxing health, safety and
vaatimuksia, jotka liittyvat yleisesti sovellet- environmental measures of general applicataviin terveytta, turvallisuutta ja ymparistoa tion; and
koskeviin toimenpiteisiin; ja
Having resolved to conclude an Agreement
ovat paattaneet tehda sij oitusten edistamista ja vastavuoroista suojaamista koskevan concerning the promotion and mutual protection of investments;
sopimuksen;
OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

HAVE AGREED AS FOLLOWS:
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1 artikla

Article 1

Maaritelmat

Definitions

Tlissli sopimuksessa:
For the purpose of this Agreement:
1. "Sijoitus" tarkoittaa kaikenlaista varalli1. The term "investment" means every kind
suutta, jonka sopimuspuolen sijoittaja on pe- of asset established or acquired in connection
rustanut tai hankkinut liike- ja yritystoimin- with business and entrepreneurial activity by
nan yhteydessii toisen sopimuspuolen alueel- an investor of one Party in the territory of the
la tlimiin sopimuspuolen valtion kansallisen other Party in accordance with the national
lainsliiidiinnon mukaisesti, mukaan luettuna legislation of the State of the latter Party, inerityisesti, ei kuitenkaan yksinomaan:
cluding in particular, though not exclusively:
a) irtain ja kiinteii omaisuus tai omaisuu(a) movable and immovable property or
teen kohdistuvat oikeudet, kuten kiinnitykany property rights such as mortgages,
set, pantti- ja pidlitysoikeudet sekii vuokraliens, pledges and leases;
oikeudet;
b) uudelleen sijoitettu tuotto;
(b) reinvested returns;
c) yrityksen osakkeet ja joukkovelkakir(c) shares in and stocks and debentures of
jat tai muut osuudet yrityksestli;
a company or any other forms of participation in a company;
d) vaateet rahaan tai oikeudet suorittei(d) claims to money or rights to a persiin, joilla on taloudellista arvoa;
formance having an economic value;
e) henkiseen omaisuuteen kohdistuvat
(e) intellectual property rights, such as
patents, copyrights, trade marks, industrial
oikeudet, kuten patentit, tekijiinoikeudet,
tavaramerkit, teolliset mallioikeudet, toidesigns, business names, geographical indications as well as technical processes,
minimet, maantieteelliset merkinniit sekii
tekniset valmistusmenetelmiit, tietotaito ja
know-how and goodwill; and
goodwill-arvo; ja
f) lakiin, hallinnolliseen toimenpiteeseen
(f) concessions conferred by law, by an
administrative act or under a contract by a
tai toimivaltaisen viranomaisen kanssa tehcompetent authority, including concessions
tyyn sopimukseen perustuvat toimiluvat,
to search for, develop, extract or exploit
mukaan luettuna luvat etsiii, ottaa kiiyttoon,
louhia tai hyodyntiiii luonnonvaroja.
natural resources.
Sellaiset sijoitukset, joita sopimuspuolen
Investments made in the territory of one
oikeushenkilo on tehnyt tlimiin sopimuspuo- Party by any legal entity of that same Party,
len alueella, mutta jotka ovat tosiasiallisesti but actually owned or controlled, directly or
toisen sopimuspuolen sijoittajien omistukses- indirectly by investors of the other Party,
sa tai suorassa tai viilillisessii hallinnassa, shall likewise be considered as investments
katsotaan myos viimeksi mainitun sopimus- of investors of the latter Party if they have
puolen sijoittajien sijoituksiksi, jos ne on teh- been made in accordance with the national
ty ensin mainitun sopimuspuolen valtion legislation ofthe State of the former Party.
kansallisen lainsiiiidiinnon mukaisesti.
Mikiiiin varallisuuden sijoitus- tai jiilleensiAny change in the form in which assets are
joitusmuodon muutos ei vaikuta varallisuu- invested or reinvested does not affect their
den luonteeseen sijoituksena.
character as investments.
2. "Tuotto" tarkoittaa sijoituksesta saatuja
2. The term "returns" means the amounts
tuloja ja siihen sisiiltyy erityisesti, ei kuiten- yielded by investments and shall in particukaan yksinomaan voitto, osingot, karat, rojal- lar, though not exclusively, include profits,
tit, omaisuuden luovutusvoitto tai sijoituk- dividends, interest, royalties, capital gains or
seen liittyviit luontoissuoritukset.
any payments in kind related to an investment.
3. "Sijoittaja" tarkoittaa kummankin sopi3. The term "investor" means, for either
muspuolen osalta seuraavia henkiloitli, jotka Party, the following subjects who invest in
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the territory of the State of the other Party in
accordance with the national legislation of
the State of the latter Party and the provisions
of this Agreement:
(a) any natural person who is a national
of either Party in accordance with its legislation; or
(b) any legal entity such as company,
corporation, firm, partnership, business association, institution or organisation, incorporated or constituted in accordance with
the national legislation of the Party and
having its registered office or central administration or principal place of business
within the jurisdiction of that Party.

sijoittavat toisen sopimuspuolen valtion alueella jalkimmaisen sopimuspuolen valtion
kansallisen lainsaadannon ja taman sopimuksen maaraysten mukaisesti:
a) luonnollista henkiloa, joka on jommankumman sopimuspuolen kansalainen
sen lainsaadannon mukaisesti; tai
b) oikeushenkiloa, esimerkiksi yhtiota,
yhtymaa, toiminimea, taloudellista yhdistysta, yleishyodyllista laitosta tai jatjestoa,
joka on perustettu tai muodostettu sopimuspuolen kansallisen lainsaadannon mukaisesti ja jonka rekisteroity toimipaikka,
keskushallinto tai paatoimipaikka on kyseisen sopimuspuolen lainkayttovaltaan kuuluvalla alueella.
4. "Alue" tarkoittaa sopimuspuolen valtion
maa-aluetta, sisaisia aluevesia ja aluemerta ja
niiden ylapuolella olevaa ilmatilaa seka
aluemeren ulkopuolisia merivyohykkeita,
mukaan luettuna merenpohja ja sen sisusta,
joihin nahden kyseisella sopimuspuolella on
taysivaltaiset oikeudet tai lainkayttovalta
voimassaolevan kansallisen lainsaadantonsa
j a kansainvalisen oikeuden mukaisesti naiden
alueiden luonnonvarojen tutkimisen ja hyodyntamisen osalta.

4. The term "territory" means the land territory, internal waters and territorial sea of the
State of the Party and the airspace above
them, as well as the maritime zones beyond
the territorial sea, including the seabed and
subsoil, over which that Party exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance
with its national laws in force and international law, for the purpose of exploration and
exploitation of the natural resources of such
areas.

2 artikla

Article 2

Sijoitusten edistiiminenja suojaaminen

Promotion and Protection ofInvestments

1. Kumpikin sopimuspuoli edistiia alueellaan toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksiaja hyviiksyy tallaiset sijoitukset kansallisen lainsaadantonsa mukaisesti.
2. Kumpikin sopimuspuoli myontiia alueellaan oikeudenmukaisen kohtelun seka tiiysimaaraisen ja jatkuvan suojan ja turvan toisen
sopimuspuolen sijoittajien sijoituksille ja niiden tuotolle.
3. Kumpikaan sopimuspuoli ei alueellaan
haittaa kohtuuttomin tai mielivaltaisin toimenpitein toisen sopimuspuolen sijoittajien
sijoitusten hankintaa, laajentamista, toimintaa, hoitoa, yllapitoa, kayttoa, hyodyntamista
ja myyntia tai muuta luovuttamista.

1. Each Party shall promote in its territory
investments by investors of the other Party
and shall, in accordance with its national legislation, admit such investments.
2. Each Party shall in its territory accord to
investments and returns of investments of investors of the other Party fair and equitable
treatment and full and constant protection
and security.
3. Neither Party shall in its territory impair
by unreasonable or arbitrary measures the
acquisition, expansion, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale
or other disposal of investments of investors
of the other Party.
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3 artikla

Article 3

Sijoitusten kohtelu

Treatment ofInvestments

1. Kumpikin sopimuspuoli myontaa toisen
sopimuspuolen sijoittajille ja naiden sijoituksille vahintaan yhta edullisen kohtelun kuin
se myontaa omille sijoittajilleen ja naiden sijoituksille sijoitusten hankinnan, laajentamisen, toiminnan, hoidon, yllapidon, kayton,
hyOdyntamisen ja myynnin tai muun luovuttamisen osalta.
2. Kumpikin sopimuspuoli myontaa toisen
sopimuspuolen sijoittajille ja naiden sijoituksille vahintaan yhta edullisen kohtelun kuin
se myontaa suosituimmuusasemassa olevan
maan sijoittajille ja naiden sijoituksille niiden
perustamisen, hankinnan, laajentamisen, toiminnan, hoidon, yllapidon, kayton, hyodyntamisen ja myynnin tai muun luovuttamisen
osalta.
3. Kumpikin sopimuspuoli myontaa toisen
sopimuspuolen sijoittajille ja naiden sijoituksille taman artiklan 1 ja 2 kappaleen edellyttamista kohteluista paremman sen mukaan,
kumpi niista on sijoittajalle tai sijoituksille
edullisempi.
4. Kumpikaan sopimuspuoli ei alueellaan
maaraa tai pane taytantoon toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksiin kohdistuvia
tarvikkeiden hankintaa, tuotantovalineita,
toimintaa, kuljetuksia tai sen tuotteiden
markkinointia koskevia toimenpiteita tai anna muita vastaavia maarayksia, joilla on syrjivia vaikutuksia.

1. Each Party shall accord to investors of
the other Party and to their investments, a
treatment no less favourable than the treatment it accords to its own investors and their
investments with respect to the acquisition,
expansion, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposal of investments.
2. Each Party shall accord to investors of
the other Party and to their investments, a
treatment no less favourable than the treatment it accords to investors of the most favoured nation and to their investments with
respect to the establishment, acquisition, expansion, operation, management, maintenance, use, enjoyment, and sale or other disposal of investments.
3. Each Party shall accord to investors of
the other Party and to their investments the
better of the treatments required by paragraph 1 and paragraph 2 of this Article,
whichever is the more favourable to the investors or investments.
4. Neither Party shall mandate or enforce in
its territory measures on investments by investors of the other Party, concerning purchase of materials, means of production, operation, transport, marketing of its products
or similar orders having discriminatory effects.

4 artikla

Article 4

Poikkeukset sijoitusten kohtelusta

Exemptions

Taman sopimuksen maaraysten ei katsota
velvoittavan sopimuspuolta ulottamaan toisen sopimuspuolen sijoittajiinja naiden sijoituksiin kohtelua, etua tai erivapautta, joka perustuu olemassa olevaan tai tulevaan:

The provisions of this Agreement shall not
be construed so as to oblige one Party to extend to the investors and investments by investors of the other Party the benefit of any
treatment, preference or privilege by virtue of
any existing or future:
(a) free trade area, customs union, coma) vapaakauppa-alueeseen, tulliliittoon,
mon market, economic and monetary union
yhteismarkkinoihin, talous- ja rahaliittoon
tai muuhun vastaavaan alueelliseen talouor other similar regional economic integradellista yhdentymista koskevaan sopimuktion agreement, including regional labour
seen, mukaan luettuna alueelliset tyomarkmarket agreements, to which one of the
Parties is or may become a party, or
kinasopimukset, joiden osapuolena toinen
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sopimuspuoli on tai joiden osapuoleksi se
voi tulia, tai
b) kaksinkertaisen verotuksen viilttiimistii
koskevaan sopimukseen tai muuhun kokonaan tai piiiiasiassa verotusta koskevaan
kansainviiliseen sopimukseen, tai
c) kokonaan tai piiiiasiassa sijoituksia
koskevaan monenviiliseen sopimukseen.
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(b) agreement for the avoidance of double taxation or other international agreement relating wholly or mainly to taxation,
or
(c) multilateral agreement relating wholly
or mainly to investments.

5 artikla

Article 5

Pakkolunastus

Expropriation

I. Sopimuspuolen sijoittajien toisen sopimuspuolen alueella olevia sijoituksia ei pakkolunasteta tai kansallisteta eikii niihin kohdisteta muita suoria tai viilillisiii toimenpiteitii, joilla on pakkolunastusta tai kansallistamista vastaava vaikutus Giiljempiinii "pakkolunastus"), ellei sitii tehdii yleisen edun vuoksi, ketiiiin syrjimiittii, oikeudenmukaista menettelyii noudattaen ja maksamalla siitii viiliton, riittiivii j a tosiasiallinen korvaus.

1. Investments by investors of a Party in
the territory of the other Party shall not be
expropriated, nationalised or subjected to any
other measures, direct or indirect, having an
effect equivalent to expropriation or nationalisation (hereinafter referred to as "expropriation"), except for a purpose which is in
the public interest, on a non-discriminatory
basis, in accordance with due process of law,
and against prompt, adequate and effective
compensation.
2. Such compensation shall amount to the
value of the expropriated investment at the
time immediately before the expropriation or
before the impending expropriation became
public knowledge, whichever is the earlier.
The value shall be determined in accordance
with generally accepted principles of valuation.
3. Compensation shall be fully realisable
and shall be paid without any restriction or
delay. It shall include interest at a commercial rate established on a market basis for the
currency of payment from the date of dispossession of the expropriated property until the
date of actual payment.
4. Where a Party expropriates the assets of
a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its
own territory, and in which investors of the
other Party own shares, it shall ensure that
the provisions of paragraph 1 of this Article
are applied to the extent necessary to guarantee prompt, adequate and effective compensation in respect of their investment to such
investors of the Party who are owners of those shares.

2. Tiillaisen korvauksen on vastattava pakkolunastetun sijoituksen arvoa, joka sillii oli
viilittomiisti ennen pakkolunastuksen suorittamista tai ennen kuin pakkolunastus tuli
yleiseen tietoon, sen mukaan kumpi ajankohdista on aikaisempi. Arvo miiiiritetiiiin yleisesti hyviiksyttyjen arvonmiiiiritysperiaatteiden mukaisesti.
3. Korvauksen tulee olla tiiysin realisoitavissa ja se maksetaan rajoituksetta ja viipymiittii. Korvaukseen sisiiltyy maksuvaluutan
markkinakoron mukainen korko pakkolunastetun omaisuuden menettiimispiiiviistii korvauksen maksupiiiviiiin saakka.

4. Sopimuspuolen pakkolunastaessa sellaisen yrityksen varat, joka on perustettu tai
muodostettu jossakin sen alueen osassa voimassa olevan lainsiiiidiinnon mukaisesti ja
jonka osakkeita toisen sopimuspuolen sijoittajat omistavat, ensin mainittu sopimuspuoli
varmistaa, ettii tiimiin artiklan 1 kappaleen
miiiiriiyksiii sovelletaan siltii osin kuin on tarpeen, jotta niiitii osakkeita omistaville toisen
sopimuspuolen sijoittajille taataan viiliton,
riittiivii ja tosiasiallinen korvaus niiden sijoituksista.
5. Without prejudice to the provisions of
5. Sijoittajalla, jonka sijoituksia pakkolunastetaan, on oikeus saada tapauksensa vii- Article 9 of this Agreement, the investor
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pymiittii kyseisen sopimuspuolen oikeusviranomaisten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten kiisiteltiiviiksi, sekii oikeus sijoitustensa arvonmiiiiritykseen tiissii artiklassa
mainittujen periaatteiden mukaisesti, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta tiimiin sopimuksen 9
artiklan miiiiriiysten soveltamista.

whose investments are expropriated shall have the right to prompt review of its case and
of valuation of its investments in accordance
with the principles set out in this Article, by a
judicial or other competent authority of that
Party.

6 artikla

Article 6

Menetysten korvaaminen

Compensation for Losses

1. Sopimuspuoli myontiiii toisen sopimuspuolen sijoittajille, joiden kyseisen sopimuspuolen valtion alueella oleville sijoituksille aiheutuu menetyksiii tiillii alueella olevan sodan tai muun aseellisen selkkauksen,
kansannousun, kapinan tai mellakan vuoksi,
edunpalautuksen, hyvityksen, korvauksen tai
muun jiirjestelyn osalta viihintiiiin yhtii edullisen kohtelun kuin se myontiiii omille sijoittajilleen tai suosituimmuusasemassa olevan
maan sijoittajille, sen mukaan kumpi niistii
on sijoittajan mukaan edullisempi.
2. Sen vaikuttamatta tiimiin artiklan 1 kappaleen soveltamiseen, sopimuspuolen sijoittajalle, joka kyseisessii kappaleessa tarkoitetussa tilanteessa kiirsii toisen sopimuspuolen
valtion alueella menetyksiii, jotka johtuvat:
a) siitii, ettii viimeksi mainitun sopimuspuolen asevoimat tai viranomaiset ovat
pakko-ottaneet sen sijoituksen tai sijoituksen osan, tai
b) siitii, etta viimeksi mainitun sopimuspuolen asevoimat tai viranomaiset ovat tuhonneet sen sijoituksen tai sijoituksen osan,
vaikka tilanne ei olisi edellyttiinyt sitii,
myonnetiiiin viimeksi mainitun sopimuspuolen toimesta edunpalautus tai korvaus,
jonka tulee kummassakin tapauksessa olla
viiliton, riittiivii ja tosiasiallinen, ja korvaus
tulee maksaa 5 artiklan 1-3 kappaleen mukaisesti pakko-oton tai tuhoamisen ajankohdasta
maksupiiiviiiin saakka.

1. Investors of one Party whose investments in the territory of the other Party suffer
losses owing to war or other armed conflict,
revolt, insurrection or riot in the territory of
the State of the latter Party, shall be accorded
by the latter Party, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, a treatment no less favourable than the
one accorded by the latter Party to its own
investors or investors of the most favoured
nation, whichever, according to the investor,
is the more favourable.
2. Without prejudice to paragraph 1 of this
Article, investors of one Party who, in any of
the situations referred to in that paragraph,
suffer losses in the territory of the state of the
other Party resulting from:
(a) requisitioning of its investment or a
part thereof by the latter's armed forces or
authorities, or
(b) destruction of its investment or a part
thereof by the latter's armed forces or authorities, which was not required by the necessity of the situation,
shall be accorded by the latter Party restitution or compensation which in either case
shall be prompt, adequate and effective and
with respect to compensation, shall be in accordance with Article 5 paragraphs 1-3 from
the date of requisitioning or destruction until
the date of actual payment.

7 artikla

Article 7

Vapaat siirrot

Free Transfer

1. Kumpikin sopimuspuoli takaa toisen sopimuspuolen sijoittajille oikeuden siirtiiii vapaasti niiiden sijoituksia ja sijoituksiin liittyviii siirtomaksuja alueelleen ja alueeltaan.

1. Each Party shall ensure to investors of
the other Party the free transfer, into and out
of its territory, of their investments and transfer payments related to investments. Such
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Naihin siirtomaksuihin sisaltyvat erityisesti,
ei kuitenkaan yksinomaan:
a) peruspaaoma seka sijoituksen yllapitamiseen, kehittamiseen tai kasvattamiseen
tarkoitetut lisasummat;
b) tuotto;
c) kokonaan tai osittain tapahtuvasta sijoituksen myynnista tai luovuttamisesta
saadut tulot, mukaan luettuna osakkeiden
myynnista saadut tulot;
d) sijoituksen toiminnasta aiheutuvien
kulujen maksamiseen vaaditut rahasummat,
kuten Iainojen takaisinmaksut, rojaltit, hallinnointikorvaukset, Iisenssimaksut tai
muut vastaavat kulut;
e) taman sopimuksen 5, 6, 8 ja 9 artiklan
mukaisesti maksettavat korvaukset;
f) ulkomailta palkatun ja sijoituksen yhteydessa tyoskentelevan henkilokunnan ansiotulot ja muut palkkiot.
2. Kumpikin sopimuspuoli varmistaa myos,
etta taman artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut
siirrot tehdaan rajoituksetta ja viivytyksitta
sijoittajan valitsemassa vapaasti vaihdettavassa valuutassa ja siirtopaivana vallitsevan,
siirrettavaan valuuttaan sovellettavan markkinakurssin mukaisesti, ja etta ne ovat valittomasti siirrettavissii.
3. Jos valuuttamarkkinoita ei ole kaytettavissa, sovellettava vaihtokurssi vastaa viimeisinta vaihtokurssia, jota on kaytetty valuuttojen
muuttamiseksi
erityisnostooikeuksiksi.
4. Mikali isiintasopimuspuoli aiheuttaa siirron viivastymisen, siirtoon sisaltyy kyseisen
valuutan markkinakoron mukainen korko siita paivasta alkaen, jona siirtoa on pyydetty,
siirtopaivaan saakka, ja kyseinen sopimuspuoli vastaa sen maksamisesta.
5. Sen estamatta, mita taman artiklan 1-4
kappaleessa maarataan, sopimuspuoli voi
viivyttaa siirtoa soveltamalla oikeudenmukaisesti ja syrjimattomasti lakejaan ja maarayksiaiin, jotka koskevat:
a) asianmukaisten verovelvoitteiden tayttamista;
b) velkojien oikeuksien suojaamista;
c) rikoksia;
d) oikeudenkaynneissa annettujen maiiraysten tai tuomioiden noudattamisen varmistamista;
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payments shall include in particular, though
not exclusively:
(a) principal and additional amounts to
maintain, develop or increase the investment;
(b) returns;
(c) proceeds obtained from the total or
partial sale or disposal of an investment,
including the sale of shares;
(d) amounts required for the payment of
expenses which arise from the operation of
the investment, such as loans repayments,
payment of royalties, management fees, licence fees or other similar expenses;
(e) compensation payable pursuant to Articles 5, 6, 8 and 9;
(f) earnings and other remuneration of
personnel engaged from abroad and working in connection with an investment.
2. Each Party shall further ensure that the
transfers referred to in paragraph 1 of this
Article shall be made without any restriction
or delay in a freely convertible currency of
the choice of the investor and at the prevailing market rate of exchange applicable on the
date of transfer to the currency to be transferred and shall be immediately transferable.
3. In the absence of a market for foreign
exchange, the rate to be used shall be the
most recent exchange rate for the conversions of currencies into Special Drawing
Rights.
4. In case of a delay in transfer caused by
the host Party, the transfer shall also include
interest at a commercial rate established on a
market basis for the currency in question
from the date on which the transfer was requested until the date of actual transfer and
shall be borne by that Party.
5. Notwithstanding paragraphs 1 - 4 of this
Article, a Party may delay a transfer through
the equitable and non-discriminatory application of its laws and regulations relating to:
(a) the fulfilment of due tax obligations;
(b) the protection of the rights of creditors;
(c) criminal or penal offences;
(d) ensuring compliance with orders or
judgements in judicial proceedings;
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edellyttaen, ettei naiden lakien ja maaraysten soveltamista kayteta keinona valttaa
sopimuspuolten tahan sopimukseen perustuvia velvoitteita.

provided that the application of such laws
and regulations shall not be used as a means
of avoiding the obligations of the Parties under this Agreement.

8 artikla

Article 8

Sijaantulo

Subrogation

Jos sopimuspuoli tai sen edustajaksi maliratty taho suorittaa maksun toisen sopimuspuolen alueella olevaan sijoitukseen liittyvan
korvausvastuun tai takuu- tai vakuutussopimuksen perusteella, viimeksi mainittu sopimuspuoli tunnustaa sijoittajan oikeuksien ja
vaateiden siirtamisen ensin mainitulle sopimuspuolelle tai sen edustajaksi miiariitylle
taholle, seka ensin mainitun sopimuspuolen
tai sen edustajaksi maaratyn tahon oikeuden
kayttaa naita oikeuksia ja vaateita sijaantulon
perusteella samassa maarin kuin niiden edellinen haltija.

If a Party or its designated agency makes a
payment under an indemnity, guarantee or
contract of insurance given in respect of an
investment of an investor in the territory of
the other Party, the latter Party shall recognise the assignment of any right or claim of
such an investor to the former Party or its designated agency, and the right of the former
Party or its designated agency to exercise by
virtue of subrogation any such right and
claim to the same extent as its predecessor in
title.

9 artikla

Article 9

Sijoittajan ja sopimuspuolen viiliset riidat

Disputes between an Investor and a Party

1. Sopimuspuolen ja toisen sopimuspuolen
sijoittajan valiset riidat, jotka johtuvat suoraan sijoituksesta, tulisi ratkaista sovinnollisesti riidan osapuolten kesken.
2. Jos riitaa ei ole ratkaistu kolmen (3)
kuukauden kuluessa siita paivasta, jona riidasta on ilmoitettu kirjallisesti, riita voidaan
sijoittajan valinnan mukaisesti saattaa:
a) sen sopimuspuolen toimivaltaiseen
tuomioistuimeen, jonka alueella sijoitus on
tehty; tai
b) ratkaistavaksi valimiesmenettelyn
avulla sijoituksia koskevien riitaisuuksien
kansainviiliseen ratkaisukeskukseen (ICSID), joka on perustettu 18 paivanii maaliskuuta 1965 Washingtonissa allekirjoitettavaksi avatun, valtioiden ja toisten valtioiden kansalaisten valisten sijoituksia koskevien riitaisuuksien ratkaisemista koskevan
yleissopimuksen mukaisesti Galjempana
"keskus"), jos keskus on kaytettavissa; tai
c) valimiesmenettelyyn keskuksen ylimaaraisten jarjestelyjen mukaisesti, jos ainoastaan toinen sopimuspuolista on allekir-

1. Any dispute arising directly from an investment between one Party and an investor
of the other Party should be settled amicably
between the two parties to the dispute.
2. If the dispute has not been settled within
three (3) months from the date on which it
was raised in writing, the dispute may, at the
choice of the investor, be submitted:
(a) to the competent courts of the Party in
whose territory the investment is made; or
(b) to arbitration by the International
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), established pursuant to the
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at
Washington on 18 March 1965 (hereinafter
referred to as the "Centre"), if the Centre is
available; or
(c) to arbitration by the Additional Facility of the Centre, if only one of the Parties
is a signatory to the Convention referred to
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d) tilapaiseen valimiesoikeuteen, joka perustetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvalisen kauppaoikeuden komitean
(UNCITRAL) valimiesmenettelysaantajen
mukaisesti; tai
e) muuhun ennalta hyvaksyttyyn tilapaiseen valimiesoikeuteen.
3. Sijoittaja, joka on saattanut riidan kansalliseen tuomioistuimeen, voi kuitenkin viela saattaa sen jonkin taman artiklan 2 kappateen b tai e kohdassa mainitun valimiesoikeuden kasiteltavaksi, jos han ilmoittaa luopuvansa tapauksen ajamisesta kansallisessa
oikeudenkaynnissa ja vetaa tapauksen pois
ennen kuin kansallinen tuomioistuin on antanut tapauksen asiasisaltoa koskevan tuomion.
4. Taman artiklan mukainen valimiesmenettely toteutetaan kumman tahansa riidan
osapuolen pyynnosta sellaisessa valtiossa,
joka on New Yorkissa 10 paivana kesakuuta
1958 allekirjoitettavaksi avatun ulkomaisten
valitystuomioiden tunnustamista ja taytantoonpanoa koskevan yleissopimuksen (New
Yorkin yleissopimus) sopimuspuoli. Taman
artiklan mukaisesti valimiesmenettelyyn saatettujen riitojen katsotaan New Yorkin yleissopimuksen 1 artiklan soveltamistarkoituksessa johtuvan kaupallisesta suhteesta tai liiketoimesta.
5. Kumpikin sopimuspuoli antaa ehdoitta
suostumuksensa siihen, etta sopimuspuolen
ja toisen sopimuspuolen sijoittajan valinen
riita saatetaan valimiesmenettelyyn taman artiklan mukaisesti.
6. Kumpikaan sopimuspuolista, joka on riidan osapuolena, ei voi esittaa vastalausetta
missaan valimiesmenettelyn tai valimiestuomion taytantoonpanon vaiheessa silla perusteella, etta sijoittaja, joka on riidan toisena
osapuolena, on saanut vakuutuksen perusteella hyvityksen, joka kattaa sen menetykset
kokonaan tai osittain.
7. Valimiestuomio on lopullinen ja sitoo
riidan osapuolia, ja se pannaan taytantoon
sen sopimuspuolen valtion kansallisen lainsaadannon mukaisesti, jonka alueella valimiestuomioon vedotaan, kyseisen sopimuspuolen viranomaisten toimesta valimiestuomiossa mainittuun paivamaaraan mennessa.
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in subparagraph b of this paragraph;
(d) an ad hoc arbitration tribunal to be established under the Arbitration Rules of the
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL); or

(e) any other previously accepted ad hoc
arbitration tribunal.
3. An investor who has submitted the dispute to a national court may nevertheless have recourse to one of the arbitral tribunals
mentioned in paragraphs 2 (b) or 2 (e) of this
Article if, before a judgment has been delivered on the subject matter by a national court,
the investor declares not to pursue the case
any longer through national proceedings and
withdraws the case.
4. Any arbitration under this Article shall,
at the request of either party to the dispute,
be held in a state that is a party to the Convention on the Recognition and Enforcement
of Foreign Arbitral Awards (New York Convention), opened for signature at New York
on 10 June 1958. Claims submitted to arbitration under this Article shall be considered
to arise out of a commercial relationship or
transaction for the purposes of Article 1 of
the New York Convention.
5. Each Party hereby gives its unconditional consent to the submission of a dispute
between it and an investor of the other Party
to arbitration in accordance with this Article.
6. Neither of the 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 other party
to the dispute, has received an indemnification covering a part or the whole of its losses
by virtue of an insurance.
7. The award shall be final and binding on
the parties to the dispute and shall be executed in accordance with national legislation
ofthe State of the Party in whose territory the
award is relied upon, by the competent authorities of the Party by the date indicated in
the award.
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10 artikla

Article 10

Sopimuspuolten viiliset riidat

Disputes between the Parties

1. Sopimuspuolten valiset riidat, jotka koskevat taman sopimuksen tulkintaa ja soveltamista, ratkaistaan mahdollisuuksien mukaan diplomaattiteitse.
2. Jos riitaa ei voida ratkaista talla tavoin
kuuden (6) kuukauden kuluessa siita paivasta
lukien, jona jompikumpi sopimuspuoli on
pyytanyt neuvotteluja, se saatetaan jommankumman sopimuspuolen pyynnosta valimiesoikeuden ratkaistavaksi.
3. Valimiesoikeus perustetaan kutakin yksittaistapausta varten seuraavalla tavalla.
Kahden (2) kuukauden kuluessa valimiesmenettelya koskevan pyynnon vastaanottamisesta, kumpikin sopimuspuoli nimittaa yhden
valimiesoikeuden jasenen. Nama kaksi jiisenta valitsevat kolmannen valtion kansalaisen,
joka molempien sopimuspuolten hyviiksynnasta nimitetiiiin viilimiesoikeuden puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja nimitetaiin neljiin
(4) kuukauden kuluessa kahden muun jiisenen nimittamispaivasta.
4. Jos tarvittavia nimityksia ei ole tehty taman artiklan 3 kappaleessa mainittujen ajanjaksojen kuluessa, kumpi tahansa sopimuspuoli voi muun sopimuksen puuttuessa pyytaa Kansainvalisen tuomioistuimen puheenjohtajaa tekemaan tarvittavat nimitykset. Jos
Kansainvalisen tuomioistuimen puheenj ohtaja on jommankumman sopimuspuolen valtion kansalainen tai on muuten estynyt hoitamaan kyseista tehtaviia, virkaialtaan seuraavaksi vanhinta Kansainviilisen tuomioistuimen jiisentii, joka ei ole kummankaan sopimuspuolen valtion kansalainen tai joka ei
muutoin ole estynyt hoitamaan kyseista tehtiiviiii, pyydetaiin tekemaan tarvittavat nimitykset.
5. Viilimiesoikeus tekee piiiitOksensii iiiinten
enemmistollii. Viilimiesoikeuden paiitokset
ovat lopullisia ja sitovat molempia sopimuspuolia. Kumpikin sopimuspuoli vastaa nimittiimiinsa jasenen kustannuksista ja edustuksensa aiheuttamista kustannuksista valimiesmenettelyn aikana. Molemmat sopimuspuolet
vastaavat yhta suurin osuuksin puheenjohtajan kustannuksista sekii muista mahdollisista
valimiesoikeuden menettelyihin liittyvista
kustannuksista. Viilimiesoikeus voi tehdii eri-

1. Disputes between the 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 either Party requested such negotiations, it shall at the request of either Party be
submitted to an Arbitral Tribunal.

3. Such an Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two (2) months of the
receipt of the request for arbitration, each
Party shall appoint one member of the Tribunal. Those two members shall then select a
national of a third State who on approval by
the two 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 the necessary appointments have not
been made within the periods specified in paragraph 3 of this Article, either Party may, in
the absence of any other agreement, invite
the President of the International Court of
Justice to make the necessary appointments.
If the President is a national of the State of
either Party or is otherwise prevented from
discharging the said function, the Member of
the International Court of Justice next in seniority who is not a national of the state of either Party or is not otherwise prevented from
discharging the said function, shall be invited
to make the necessary appointments.

5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The decisions
of the Tribunal shall be fmal and binding on
both Parties. Each Party shall bear the costs
of the member appointed by that Party and of
its representation in the arbitral proceedings.
Both Parties shall assume an equal share of
the costs of the Chairman, as well as any other costs connected with the Tribunals procedures. The Tribunal may make a different
decision regarding the sharing of the costs. In
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laisen paatoksen kustannusten j akamisen all other respects, the Arbitral Tribunal shall
osalta. Kaikilta muilta osin valimiesoikeus determine its own rules of procedure.
paattaa omista menettelysaannoistaan.
6. Issues subject to dispute referred to in
6. Taman artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut
riidat ratkaistaan taman sopimuksen maara- paragraph 1 of this Article shall be decided in
ysten ja yleisesti tunnustettujen kansainvali- accordance with the provisions of this Agreement and the generally recognised princisen oikeuden periaatteiden mukaisesti.
ples of international law.
11 artikla

Article 11

Luvat

Permits

1. Kumpikin sopimuspuoli kohtelee valtionsa kansallisen lainsaadannon mukaisesti
suotuisasti sijoituksiin liittyvia lupahakemuksia ja myontaa nopeasti luvat, joita sen
alueella tarvitaan toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksia varten.
2. Kumpikin sopimuspuoli myontaa valtionsa kansallisen lainsaadannon mukaisesti
valiaikaisen maahantulo- ja oleskeluluvan ja
antaa tarvittavat luvan vahvistavat asiakirjat
sellaisille luonnollisille henkiloille, jotka on
palkattu ulkomailta tyoskentelemaan toisen
sopimuspuolen sijoittajan sijoituksen yhteydessa johtajina, asiantuntijoina tai teknisena
henkilokuntana, ja jotka ovat yritykselle
oleellisia, niin kauan kuin nama henkilot
tayttavat taman kappaleen vaatimukset. Tallaisten tyontekijoiden lahimmille perheenjasenille myonnetaan vastaava kohtelu isantasopimuspuolen alueella maahantulon ja valiaikaisen oleskelun osalta.

1. Each Party shall, subject to the national
legislation of its State, treat favourably the
applications relating to investments and grant
expeditiously the necessary permits required
in its territory in connection with investments
by investors of the other Party.
2. Each Party shall, subject to the national
legislation of its State, grant temporary entry
and stay and provide any necessary confirming documentation to natural persons who are
employed from abroad as executives, managers, specialists or technical personnel in connection with an investment by an investor of
the other Party, and who are essential for the
enterprise, as long as these persons continue
to meet the requirements of this paragraph.
Immediate family members of such personnel shall also be granted a similar treatment
with regard to entry and temporary stay in
the territory of the host Party.

12 artikla

Article 12

Muiden miiiiriiysten soveltaminen

Application of other Rules

1. Jos jommankumman sopimuspuolen valtion kansallisen lainsaadannon maaraykset tai
taman sopimuksen lisaksi sopimuspuolten
valilla olemassa olevat tai myohemmin vahvistettavat kansainvalisen oikeuden mukaiset
velvoitteet sisaltavat joko yleisia tai erityisia
maarayksia, joiden mukaan toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksille voidaan
myontaa edullisempi kohtelu kuin taman sopimuksen mukainen kohtelu, sellaiset maaraykset ovat ensisijaisia taman sopimuksen
maarayksiin nahden siina maarin kuin ne
ovat sijoittajalle edullisempia.

1. If the provisions of national legislation
of the State of either Party or obligations under international law, existing at present or
established hereafter between the Parties in
addition to this Agreement, contain a regulation, whether general or specific, entitling investments made by investors of the other Party to a treatment more favourable than is
provided by this Agreement, such provisions
shall, to the extent that they are more favourable to the investor, prevail over this Agreement.
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2. Kumpikin sopimuspuoli noudattaa muita
2. Each Party shall observe any other oblivelvoitteita, joita silHi. mahdollisesti on toisen gation it may have with regard to a specific
sopimuspuolen sijoittajan yksittaisen sijoi- investment of an investor of the other Party.
tuksen osalta.
13 artikla
Article 13
Sopimuksen soveltaminen

Application of the Agreement

Tata sopimusta sovelletaan kaikkiin sijoituksiin, joita sopimuspuolen sijoittajat ovat
tehneet toisen sopimuspuolen alueella, riippumatta siita, onko ne tehty ennen taman sopimuksen voimaantuloa tai sen jalkeen, mutta sita ei sovelleta sellaisiin sijoituksia koskeviin riitoihin, jotka ovat syntyneet, eika
sellaisiin vaateisiin, jotka on ratkaistu ennen
sopimuksen voimaantuloa.

This Agreement shall apply to all investments made by investors of either Party in
the territory of the other Party, whether made
before or after the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute
concerning an investment, which arose or
any claim, which was settled before its entry
into force.

14 artikla

Article 14

Yleiset poikkeukset

General Derogations

I. Minkaan taman sopimuksen maarayksen
ei katsota estavan sopimuspuolia ryhtymasta
sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen
niiden kansalliseen turvallisuuteen liittyvien
etujen suojelemiseksi, tai toimenpiteisiin,
jotka ovat tarpeen yleisen jarjestyksen yllapitamiseksi, edellyttaen kuitenkin, ettei tallaisia
toimenpiteita toteuteta tavalla, joka olisi sopimuspuolen harjoittamaa mielivaltaista tai
perusteetonta syrjintlili tai peitetty sijoittamiseen kohdistuva rajoitustoimenpide.
2. Taman artiklan mliarliykset eivat koske
taman sopimuksen 7 artiklan 1 kappaleen e
kohtaa.

I. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing the Parties from taking
any action necessary for the protection of its
national security interests or measures necessary for the maintenance of public order provided that such action or measures are not
applied in a manner, which would constitute
a means of arbitrary or unjustifiable discrimination by a Party, or a disguised investment restriction.
2. The provisions of this Article shall not
apply to Article 7 paragraph I (e) of this Agreement.

15 artikla

Article 15

Avoimuusperiaate

Transparency

1. Kumpikin sopimuspuoli julkaisee viipymatta tai pitaa muuten julkisesti saatavilla
yleisesti sovellettavat lakinsa, mlilirayksensa,
menettelytapansa ja hallinnolliset paatoksensa ja tuomioistuintensa paatokset seka kansainvaliset sopimukset, jotka voivat vaikuttaa
toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksiin,
jotka ovat ensin mainitun sopimuspuolen valtion alueella.
2. Miklilin taman sopimuksen maarays ei
aseta sopimuspuolelle velvollisuutta luovuttaa luottamuksellisia tai omistamiseen liitty-

1. Each Party shall promptly publish, or otherwise make publicly available, its laws, regulations, procedures and administrative rulings and judicial decisions of general application as well as international agreements
which may affect the investments of investors of the other Party in the territory of the
State of the former Party.
2. Nothing in this Agreement shall require
a Party to furnish or allow access to any confidential or proprietary information, includ-
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via tietoja tai antaa paasya sellaisiin tietoihin, ing information concerning particular invesmukaan luettuna yksittaisia sijoittajia tai si- tors or investments, the disclosure of which
joituksia koskevat tiedot, joiden paljastami- would impede law enforcement or be connen haittaisi lainvalvontaa tai olisi kyseisen trary to its laws protecting confidentiality or
sopimuspuolen asiakirjajulkisuutta koskevan prejudice legitimate commercial interests of
lainsaadannon vastaista tai haittaisi yksittais- particular investors.
ten sijoittajien oikeutettuja kaupallisia etuja.
16 artikla

Article I6

Neuvottelut

Consultations

Sopimuspuolet neuvottelevat ajoittain keskenaan jommankumman sopimuspuolen
pyynnosta kasitellakseen taman sopimuksen
taytantoonpanoa ja tarkastellakseen sellaisia
kysymyksia, joita tasta sopimuksesta voi johtua. Tallaiset neuvottelut kaydaan sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten valilla
sellaisessa paikassa ja sellaisena ajankohtana,
joista on sovittu asianmukaisella tavalla.

The Parties shall, at the request of either
Party, hold consultations for the purpose of
reviewing the implementation of this Agreement and studying any issue that may arise
from this Agreement. Such consultations
shall be held between the competent authorities of the Parties in a place and at a time agreed on through diplomatic channels.

17 artikla

Article I7

Sopimuksen voimaantulo, voimassaoloaikaja
voimassaolon piiiittyminen

Entry into Force, Duration and Termination

I. The Parties shall notify each other in
writing when their internal legal procedures
for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement shall enter
into force on the first day of the second
month from the date, when the last notification was received through diplomatic channels.
2. Upon its entry into force this Agreement
substitutes and replaces the Agreement between the Government of the Republic of
Finland and the Government of the Republic
of Kazakhstan on the Promotion and Protection of Investments done at Alma Ata on the
29th day of September 1992.
3. Tama sopimus on voimassa kymmenen
3. This Agreement shall remain in force for
(10) vuoden ajan, ja se on sen jalkeen edel- a period of ten (I 0) years and shall thereafter
leen voimassa, kunnes jompikumpi sopimus- remain in force until either Party notifies the
puoli ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle kir- other in writing of its intention to terminate
j allisesti aikomuksestaan paattaa sopimuksen the Agreement in twelve (12) months.
voimassaolo kahdentoista (I2) kuukauden
kuluttua.
4. Sellaisten sijoitusten osalta, jotka on teh4. In respect of investments made prior to
ty ennen taman sopimuksen voimassaolon the date of termination of this Agreement,
paattymispaivaa, 1-I6 artiklan maaraykset provisions of Articles I to I6 shall remain in
ovat edelleen voimassa seuraavan kahden- force for a further period of twenty (20) years
I. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen kirjallisesti, kun niiden sisaiset oikeudelliset
menettelyt, joita taman sopimuksen voimaantulo edellyttaa, on taytetty. Sopimus tulee
voimaan toisen kuukauden ensimmaisena
paivana sen paivan jalkeen, jona jalkimmainen ilmoitus on vastaanotettu diplomaattiteitse.
2. Tullessaan voimaan tama sopimus korvaa Alma Atassa 29 paivana syyskuuta I992
tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Kazakstanin tasavallan hallituksen valisen sijoitusten edistamista ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen.
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kymmenen (20) vuoden ajan taman sopimuksen voimassaolon paattymispaivasta lukien.
5. Sopimuspuolet voivat keskinaisella sopimuksella tehda muutoksia tahan sopimukseen. Nama muutokset tehdaan poytakirjoilla, jane ovat taman sopimuksen erottamaton
osa. Ne tulevat voimaan samojen menettelyjen mukaisesti kuin alkuperainen sopimus.

from the date of termination of this Agreement.
5. Upon mutual agreement, the Parties may
introduce amendments to the present Agreement. Such amendments shall be formulated
through protocols and form an integral part
of the present Agreement. They shall come
into force through the same procedures as the
original Agreement.

TAMAN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet
IN WITNESS WHEREOF, the underedustajat, siihen asianmukaisesti valtuutet- signed representatives, being duly authorised
tuina, ovat allekirjoittaneet taman sopimuk- thereto, have signed the present Agreement.
sen.
Done in duplicate at Astana on 9th of JanuTehty kahtena kappaleena Astanassa 9 paivana tammikuuta 2006 suomen, kazakin, ve- ary 2007 in the Finnish, Kazakh, Russian and
najan ja englannin kielella, kaikkien tekstien English languages, all texts being equally auollessa yhta todistusvoimaiset. Tekstien poi- thentic. In case of divergence, the English
ketessa toisistaan on englanninkielinen teksti text shall prevail.
ratkaiseva.
Suomen tasavallan
hallituksen puolesta

For the Government of
the Republic of Finland

Kazakstanina tasavallan
hallituksen puolesta

For the Government of
the Republic of Kazakhstan

