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ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen
voimaansaattamisesta ja muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista
toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta annetun lain (513/2008) 2 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 356/2012:

1 §
Ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehtyyn yleissopimukseen Wienissä 8

päivänä heinäkuuta 2005 tehty muutos tulee voimaan 8 päivänä toukokuuta 2016 niin kuin siitä
on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt muutoksen 16 päivänä kesäkuuta 2008 ja tasavallan presidentti 18

päivänä heinäkuuta 2008. Hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen atomienergiajärjestön
pääjohtajan huostaan 11 päivänä kesäkuuta 2011.

2 §
Yleissopimuksen muutoksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat

asetuksena voimassa.

3 §
Ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen lain-

säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (513/2008) tulee
voimaan 8 päivänä toukokuuta 2016.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä toukokuuta 2016.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2016

Ulkoasiainministeri TimoSoini

Lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto
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(Suomennos) 
 
 
Ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista 
toimista tehdyn yleissopimuksen muutta-

minen 

 
1. Korvataan ydinaineiden turvajärjestelyjä 

koskevista toimista 26 päivänä lokakuuta 
1979 tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä 
yleissopimus) otsikko seuraavalla otsikolla: 

 
 

YLEISSOPIMUS  
YDINAINEITA JA YDINLAITOKSIA 

KOSKEVISTA TURVA-
JÄRJESTELYISTÄ  

 
2. Korvataan yleissopimuksen johdanto-osa 

seuraavalla tekstillä: 
Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet, 

jotka 
tunnustavat kaikkien valtioiden oikeuden 

kehittää ja käyttää ydinenergiaa rauhanomai-
siin tarkoituksiin sekä niiden oikeutetun 
osuuden ydinenergian rauhanomaisen käytön 
mahdollisista etuuksista, 

ovat vakuuttuneita tarpeesta helpottaa kan-
sainvälistä yhteistyötä ja ydinteknologian siir-
toa, jotta ydinenergiaa voitaisiin käyttää rau-
hanomaisesti, 

pitävät mielessä, että turvajärjestelyt ovat 
ensiarvoisen tärkeitä kansanterveyden, ylei-
sen turvallisuuden, ympäristön sekä kansalli-
sen ja kansainvälisen turvallisuuden suojaa-
miseksi, 

ottavat huomioon Yhdistyneiden Kansakun-
tien peruskirjan päämäärät ja periaatteet, jot-
ka koskevat kansainvälisen rauhan ja turvalli-
suuden ylläpitämistä sekä valtioiden välisten 
hyvien naapuruussuhteiden, ystävyyssuhtei-
den ja yhteistyön edistämistä,  

katsovat, että Yhdistyneiden Kansakuntien 
peruskirjan 2 artiklan 4 kappaleen mukaan 
"kaikkien jäsenten on pitäydyttävä kansainvä-
lisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta 
tai sen käyttämisestä minkään valtion alueel-
lista koskemattomuutta tai poliittista riippu-

 
 

Amendment to the Convention on the 
Physical Protection of Nuclear Material 

 
 
1. The Title of the Convention on the 

Physical Protection of Nuclear Material 
adopted on 26 October 1979 (hereinafter re-
ferred to as “the Convention”) is replaced by 
the following title: 

 
CONVENTION 

ON THE PHYSICAL PROTECTION OF 
NUCLEAR MATERIAL AND  

NUCLEAR FACILITIES 

 
2. The Preamble of the Convention is re-

placed by the following text: 
THE STATES PARTIES TO THIS CON-

VENTION, 
RECOGNIZING the right of all States to 

develop and apply nuclear energy for peace-
ful purposes and their legitimate interests in 
the potential benefits to be derived from the 
peaceful application of nuclear energy, 

CONVINCED of the need to facilitate in-
ternational co-operation and the transfer of 
nuclear technology for the peaceful applica-
tion of nuclear energy, 

BEARING IN MIND that physical protec-
tion is of vital importance for the protection 
of public health, safety, the environment and 
national and international security, 

 
HAVING IN MIND the purposes and prin-

ciples of the Charter of the United Nations 
concerning the maintenance of international 
peace and security and the promotion of 
goodneighbourliness and friendly relations 
and co-operation among States, 

CONSIDERING that under the terms of 
paragraph 4 of Article 2 of the Charter of the 
United Nations, “All members shall refrain in 
their international relations from the threat or 
use of force against the territorial integrity or 
political independence of any state, or in any 
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mattomuutta vastaan tai menettelemästä 
muulla tavalla, joka on ristiriidassa Yhdisty-
neiden Kansakuntien päämäärien kanssa", 

palauttavat mieliin toimenpiteistä kansain-
välisen terrorismin poistamiseksi annetun ju-
listuksen, joka on 9 päivänä joulukuuta 1994 
annetun yleiskokouksen päätöslauselman 
49/60 liitteenä, 

tahtovat välttää ydinaineiden laittoman 
kaupan, haltuunoton ja käytön sekä ydinai-
neisiin ja ydinlaitoksiin kohdistuvan sabotaa-
sin aiheuttamat mahdolliset vaarat ja panevat 
merkille, että tällaisten tekojen vastaiset tur-
vajärjestelyt ovat kasvavan kansallisen ja 
kansainvälisen huolen aiheena, 

ovat vakavasti huolissaan terroritekojen 
maailmanlaajuisesta leviämisestä niiden kai-
kissa ilmenemismuodoissa sekä kansainväli-
sen terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuu-
den aiheuttamasta uhasta,  

uskovat, että turvajärjestelyillä on tärkeä 
osa ydinsulun ja terrorisminvastaisten tavoit-
teiden tukemisessa,  

 
tahtovat tällä yleissopimuksella osaltaan 

maailmanlaajuisesti vahvistaa turvajärjestely-
jä, joita kohdistetaan rauhanomaisiin tarkoi-
tuksiin käytettäviin ydinaineisiin ja ydinlai-
toksiin, 

ovat vakuuttuneita siitä, että ydinaineisiin ja 
ydinlaitoksiin liittyvät rikokset antavat aihetta 
syvään huolestuneisuuteen ja että on tärkeää 
toteuttaa pikaisesti asianmukaiset ja tehok-
kaat toimet tai vahvistaa jo olemassa olevia 
toimia näiden rikosten ehkäisemisen, havait-
semisen ja rankaisemisen varmistamiseksi, 

tahtovat vahvistaa kansainvälistä yhteistyö-
tä edelleen saadakseen aikaan tehokkaat toi-
met ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevia tur-
vajärjestelyjä varten kunkin sopimuspuolen 
kansallista lainsäädäntöä ja tätä yleissopimus-
ta noudattaen,  

ovat vakuuttuneita siitä, että tämä yleisso-
pimus täydentää ydinaineiden turvallista 
käyttöä, varastointia ja kuljetusta sekä ydin-
laitosten turvallista toimintaa,  

ovat tietoisia siitä, että on olemassa ajoittain 
päivitettäviä kansainvälisesti laadittuja turva-
järjestelysuosituksia, joista voi saada ohjeita 
kulloisistakin keinoista turvajärjestelyjen te-
hokkaan tason saavuttamiseksi, ja 

 

other manner inconsistent with the Purposes 
of the United Nations,” 

 
RECALLING the Declaration on Measures 

to Eliminate International Terrorism, an-
nexed to General Assembly resolution 49/60 
of 9 December 1994, 

 
DESIRING to avert the potential dangers 

posed by illicit trafficking, the unlawful tak-
ing and use of nuclear material and the sabo-
tage of nuclear material and nuclear facilities, 
and noting that physical protection against 
such acts has become a matter of increased 
national and international concern, 

DEEPLY CONCERNED by the worldwide 
escalation of acts of terrorism in all its forms 
and manifestations, and by the threats posed 
by international terrorism and organized 
crime, 

BELIEVING that physical protection plays 
an important role in supporting nuclear non-
proliferation and counter-terrorism objec-
tives, 

DESIRING through this Convention to 
contribute to strengthening worldwide the 
physical protection of nuclear material and 
nuclear facilities used for peaceful purposes, 

 
CONVINCED that offences relating to nu-

clear material and nuclear facilities are a mat-
ter of grave concern and that there is an ur-
gent need to adopt appropriate and effective 
measures, or to strengthen existing measures, 
to ensure the prevention, detection and pun-
ishment of such offences, 

DESIRING to strengthen further interna-
tional co-operation to establish, in confor-
mity with the national law of each State Party 
and with this Convention, effective measures 
for the physical protection of nuclear mate-
rial and nuclear facilities, 

CONVINCED that this Convention should 
complement the safe use, storage and trans-
port of nuclear material and the safe opera-
tion of nuclear facilities, 

RECOGNIZING that there are internation-
ally formulated physical protection recom-
mendations that are updated from time to 
time which can provide guidance on contem-
porary means of achieving effective levels of 
physical protection, 
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ovat tietoisia myös siitä, että sotilastarkoi-
tuksiin käytettäviä ydinaineita ja ydinlaitoksia 
koskevat tehokkaat turvajärjestelyt ovat sen 
valtion vastuulla, jonka hallussa nämä aineet 
ja laitokset ovat, sekä edellyttävät, että nämä 
aineet ja laitokset ovat ja pysyvät tehokkaasti 
suojeltuina, 

 
ovat sopineet seuraavasta:  
3. Lisätään yleissopimuksen 1 artiklaan c 

kappaleen jälkeen kaksi uutta kappaletta seu-
raavasti: 

d) "ydinlaitos" tarkoittaa laitosta (mukaan 
lukien siihen liittyvät rakennukset ja laitteis-
tot), jossa ydinaineita tuotetaan, jalostetaan, 
käytetään, käsitellään, varastoidaan tai loppu-
sijoitetaan, jos tällaiselle laitokselle aiheutu-
van vahingon tai sen toiminnan häiriintymi-
sen vuoksi ympäristöön voi päästä huomatta-
via määriä säteilyä tai radioaktiivisia aineita; 

e) "sabotaasi" tarkoittaa ydinlaitokseen tai 
käytössä, varastossa tai kuljetettavana oleviin 
ydinaineisiin kohdistuvaa tahallista tekoa, jol-
la voidaan suoraan tai välillisesti vaarantaa 
henkilöstön, yleisön tai ympäristön terveys ja 
turvallisuus altistamalla nämä säteilylle tai 
päästämällä ympäristöön radioaktiivisia ainei-
ta. 

4. Lisätään yleissopimuksen 1 artiklan jäl-
keen uusi 1 a artikla seuraavasti: 

 
 

1 a artikla 
Tämän yleissopimuksen päämääränä on 

saada aikaan maailmanlaajuisesti tehokkaat 
turvajärjestelyt rauhanomaisiin tarkoituksiin 
käytettäviä ydinaineita ja rauhanomaisiin tar-
koituksiin käytettäviä ydinlaitoksia varten ja 
ylläpitää niitä, estää ja torjua näihin aineisiin 
ja laitoksiin liittyviä rikoksia maailmanlaajui-
sesti sekä helpottaa sopimuspuolten välistä 
yhteistyötä näiden päämäärien saavuttamisek-
si. 

5. Korvataan yleissopimuksen 2 artikla seu-
raavalla tekstillä: 

1. Tätä yleissopimusta sovelletaan rauhan-
omaisiin tarkoituksiin käytettäviin käytössä, 
varastossa tai kuljetettavana oleviin ydinai-
neisiin sekä rauhanomaisiin tarkoituksiin käy-
tettäviin ydinlaitoksiin, edellyttäen kuitenkin, 
että tämän yleissopimuksen 3 ja 4 artiklaa ja 
5 artiklan 4 kappaletta sovelletaan tällaisiin 

RECOGNIZING also that effective physi-
cal protection of nuclear material and nuclear 
facilities used for military purposes is a re-
sponsibility of the State possessing such nu-
clear material and nuclear facilities, and un-
derstanding that such material and facilities 
are and will continue to be accorded stringent 
physical protection, 

HAVE AGREED as follows: 
3. In Article 1 of the Convention, after 

paragraph (c), two new paragraphs are added 
as follows: 

(d) “nuclear facility” means a facility (in-
cluding associated buildings and equipment) 
in which nuclear material is produced, proc-
essed, used, handled, stored or disposed of, if 
damage to or interference with such facility 
could lead to the release of significant 
amounts of radiation or radioactive material; 

 
(e) “sabotage” means any deliberate act di-

rected against a nuclear facility or nuclear 
material in use, storage or transport which 
could directly or indirectly endanger the 
health and safety of personnel, the public or 
the environment by exposure to radiation or 
release of radioactive substances. 

 
4. After Article 1 of the Convention, a new 

Article 1A is added as follows:  
 
 

Article 1A 
The purposes of this Convention are to 

achieve and maintain worldwide effective 
physical protection of nuclear material used 
for peaceful purposes and of nuclear facilities 
used for peaceful purposes; to prevent and 
combat offences relating to such material and 
facilities worldwide; as well as to facilitate 
co-operation among States Parties to those 
ends. 

 
5. Article 2 of the Convention is replaced 

by the following text: 
1. This Convention shall apply to nuclear 

material used for peaceful purposes in use, 
storage and transport and to nuclear facilities 
used for peaceful purposes, provided, how-
ever, that articles 3 and 4 and paragraph 4 of 
article 5 of this Convention shall only apply 
to such nuclear material while in interna-
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ydinaineisiin ainoastaan niiden ollessa kan-
sainvälisessä ydinkuljetuksessa. 

2. Vastuu sopimuspuolen sisäisen turvajär-
jestelmän perustamisesta, täytäntöönpanosta 
ja ylläpitämisestä on kokonaan kyseisellä so-
pimuspuolella. 

3. Lukuun ottamatta niitä sitoumuksia, joita 
sopimuspuolet ovat nimenomaisesti tehneet 
tällä yleissopimuksella, minkään tässä yleis-
sopimuksessa ei tulkita rajoittavan valtion 
täysivaltaista itsemääräämisoikeutta.  

4. a) Mikään tässä yleissopimuksessa ei ra-
joita muita sopimuspuolten oikeuksia, vel-
voitteita ja vastuita, jotka perustuvat kansain-
väliseen oikeuteen, erityisesti Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan päämääriin ja peri-
aatteisiin sekä kansainväliseen humanitaari-
seen oikeuteen. 

b) Tätä yleissopimusta ei sovelleta kansain-
välisen humanitaarisen oikeuden sääntele-
mään asevoimien toimintaan aseellisessa kon-
fliktissa, sellaisina kuin nämä termit ymmär-
retään kansainvälisessä humanitaarisessa oi-
keudessa, eikä tätä yleissopimusta sovelleta 
valtion asevoimien toimintaan niiden suorit-
taessa virallisia tehtäviään siltä osin kuin tä-
hän toimintaan sovelletaan muita kansainväli-
sen oikeuden sääntöjä.  

c) Mitään tässä yleissopimuksessa ei tulkita 
lailliseksi luvaksi käyttää voimaa tai uhata 
voimankäytöllä rauhanomaisiin tarkoitukseen 
käytettäviä ydinaineita tai ydinlaitoksia vas-
taan. 

d) Mikään tässä yleissopimuksessa ei oi-
keuta tai tee lailliseksi muutoin laittomia te-
koja eikä estä syytetoimia muun lainsäädän-
nön nojalla. 

5. Tätä yleissopimusta ei sovelleta sotilas-
käytössä oleviin tai sitä varten hallussa pidet-
täviin ydinaineisiin eikä tällaisia aineita sisäl-
tävään ydinlaitokseen.  

6 Lisätään yleissopimuksen 2 artiklan jäl-
keen uusi 2 a artikla seuraavasti: 

 
 

2 a artikla 
1. Sopimuspuolet perustavat ja panevat täy-

täntöön asianmukaisen turvajärjestelmän, jota 
sovelletaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluviin 
ydinaineisiin ja ydinlaitoksiin, sekä ylläpitä-
vät sitä, tarkoituksena: 

a) estää käytössä, varastossa tai kuljetetta-

tional nuclear transport.
 
2. The responsibility for the establishment, 

implementation and maintenance of a physi-
cal protection regime within a State Party 
rests entirely with that State. 

3. Apart from the commitments expressly 
undertaken by States Parties under this Con-
vention, nothing in this Convention shall be 
interpreted as affecting the sovereign rights 
of a State. 

4. (a) Nothing in this Convention shall af-
fect other rights, obligations and responsibili-
ties of States Parties under international law, 
in particular the purposes and principles of 
the Charter of the United Nations and inter-
national humanitarian law. 

 
(b) The activities of armed forces during an 

armed conflict, as those terms are understood 
under international humanitarian law, which 
are governed by that law, are not governed 
by this Convention, and the activities under-
taken by the military forces of a State in the 
exercise of their official duties, inasmuch as 
they are governed by other rules of interna-
tional law, are not governed by this Conven-
tion. 

(c) Nothing in this Convention shall be 
construed as a lawful authorization to use or 
threaten to use force against nuclear material 
or nuclear facilities used for peaceful pur-
poses. 

(d) Nothing in this Convention condones or 
makes lawful otherwise unlawful acts, nor 
precludes prosecution under other laws. 

 
5. This Convention shall not apply to nu-

clear material used or retained for military 
purposes or to a nuclear facility containing 
such material. 

6. After Article 2 of the Convention, a new 
Article 2A is added as follows:  

 
 

Article 2A 
1. Each State Party shall establish, imple-

ment and maintain an appropriate physical 
protection regime applicable to nuclear mate-
rial and nuclear facilities under its jurisdic-
tion, with the aim of: 

(a) protecting against theft and other 
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vana olevien ydinaineiden varastaminen ja 
muu laiton haltuunotto; 

b) varmistaa nopeiden ja laaja-alaisten toi-
mien toteuttaminen kadonneiden tai varastet-
tujen ydinaineiden paikallistamiseksi ja tar-
vittaessa niiden takaisin hankkimiseksi; jos 
aineet sijaitsevat sopimuspuolen alueen ulko-
puolella, sopimuspuolen on meneteltävä 5 ar-
tiklan mukaisesti;  

c) suojata ydinaineita ja ydinlaitoksia sabo-
taasilta ja 

d) lieventää sabotaasin radiologisia vaiku-
tuksia tai tehdä ne mahdollisimman vähäisik-
si. 

2. Pantaessa 1 kappaletta täytäntöön sopi-
muspuolten on 

a) perustettava lainsäädäntö- ja sääntelyke-
hys turvajärjestelyjen sääntelemistä varten 
sekä ylläpidettävä sitä; 

b) perustettava tai nimettävä yksi tai use-
ampi toimivaltainen viranomainen vastaa-
maan lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen täy-
täntöönpanosta ja  

c) toteutettava muut asianmukaiset toimet, 
joita tarvitaan ydinaineita ja ydinlaitoksia 
koskevia turvajärjestelyjä varten. 

3. Pantaessa täytäntöön 1 ja 2 kappaleen 
mukaisia velvoitteita sopimuspuolten on koh-
tuuden ja mahdollisuuksien mukaan sovellet-
tava seuraavia ydinaineita ja ydinlaitoksia 
koskevien turvajärjestelyjen perusperiaatteita, 
tämän rajoittamatta muita tämän yleissopi-
muksen määräyksiä. 

PERUSPERIAATE A: Valtion vastuu 
 
Vastuu valtion sisäisen turvajärjestelmän 

perustamisesta, täytäntöönpanosta ja ylläpi-
tämisestä on kokonaan kyseisellä valtiolla. 

 
PERUSPERIAATE B: Vastuut kansainväli-

sen kuljetuksen aikana 
Valtion vastuu ydinaineita koskevien 

asianmukaisten turvajärjestelyjen varmista-
misesta ulottuu ydinaineiden kansainväliseen 
kuljetukseen, tarvittaessa siihen saakka, kun 
tämä vastuu siirretään asianmukaisesti toisel-
le valtiolle. 

PERUSPERIAATE C: Lainsäädäntö- ja 
sääntelykehys 

Valtio vastaa turvajärjestelyjen sääntelemi-
seksi tarvittavan lainsäädäntö- ja sääntelyke-
hyksen perustamisesta ja ylläpitämisestä. 

unlawful taking of nuclear material in use, 
storage and transport; 

(b) ensuring the implementation of rapid 
and comprehensive measures to locate and, 
where appropriate, recover missing or stolen 
nuclear material; when the material is located 
outside its territory, that State Party shall act 
in accordance with article 5; 

 
(c) protecting nuclear material and nuclear 

facilities against sabotage; and 
(d) mitigating or minimizing the radiologi-

cal consequences of sabotage. 
 
2. In implementing paragraph 1, each State 

Party shall: 
(a) establish and maintain a legislative and 

regulatory framework to govern physical pro-
tection; 

(b) establish or designate a competent au-
thority or authorities responsible for the im-
plementation of the legislative and regulatory 
framework; and 

(c) take other appropriate measures neces-
sary for the physical protection of nuclear 
material and nuclear facilities. 

3. In implementing the obligations under 
paragraphs 1 and 2, each State Party shall, 
without prejudice to any other provisions of 
this Convention, apply insofar as is reason-
able and practicable the following Funda-
mental Principles of Physical Protection of 
Nuclear Material and Nuclear Facilities. 

FUNDAMENTAL PRINCIPLE A: Re-
sponsibility of the State 

The responsibility for the establishment, 
implementation and maintenance of a physi-
cal protection regime within a State rests en-
tirely with that State. 

FUNDAMENTAL PRINCIPLE B: Re-
sponsibilities During International Transport 

The responsibility of a State for ensuring 
that nuclear material is adequately protected 
extends to the international transport thereof, 
until that responsibility is properly trans-
ferred to another State, as appropriate. 

 
FUNDAMENTAL PRINCIPLE C: Legis-

lative and Regulatory Framework 
The State is responsible for establishing 

and maintaining a legislative and regulatory 
framework to govern physical protection. 
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Tässä kehyksessä on määrättävä sovellettavi-
en turvajärjestelyjä koskevien vaatimusten 
vahvistamisesta, ja sen on sisällettävä arvi-
ointi- ja lupajärjestelmä tai muita lupamenet-
telyjä. Tähän kehykseen on sisällytettävä 
ydinlaitosten ja kuljetuksen tarkastusjärjes-
telmä, jonka avulla voidaan todentaa sovellet-
tavien luvan tai muun valtuutusasiakirjan vaa-
timusten ja ehtojen mukaisuus sekä panna 
täytäntöön sovellettavat vaatimukset ja ehdot, 
mukaan lukien tehokkaat seuraamukset. 

 
PERUSPERIAATE D: Toimivaltainen vi-

ranomainen 
Valtion on perustettava tai nimettävä toimi-

valtainen viranomainen, joka vastaa lainsää-
däntö- ja sääntelykehyksen täytäntöönpanosta 
ja jolla on asianmukaiset valtuudet, toimivalta 
sekä rahoitus- ja henkilöstöresurssit sille an-
nettujen tehtävien suorittamiseksi. Valtion on 
toteutettava toimet, joilla varmistetaan, että 
valtion toimivaltaisen viranomaisten toimin-
nat ovat tosiasiallisesti riippumattomat ydin-
energian edistämisestä tai käytöstä vastaavan 
muun elimen toiminnoista. 

 
PERUSPERIAATE E: Luvanhaltijoiden 

vastuu 
Vastuut valtion sisäisten turvajärjestelyjen 

eri osatekijöiden täytäntöönpanosta on määri-
teltävä selvästi. Valtion on varmistettava, että 
päävastuu ydinaineita tai ydinlaitoksia koske-
vien turvajärjestelyjen täytäntöönpanosta on 
kyseisten lupien tai muiden valtuutusasiakir-
jojen haltijoilla (esim. operaattoreilla tai rah-
taajilla). 

 
PERUSPERIAATE F: Turvallisuuskulttuu-

ri 
Kaikkien turvajärjestelyjen täytäntöön-

panoon osallistuvien organisaatioiden on an-
nettava asianmukainen etusija turvallisuus-
kulttuurille sekä sen kehittämiselle ja ylläpi-
tämiselle, joita tarvitaan sen tehokkaan toteut-
tamisen varmistamiseksi koko organisaatios-
sa. 

PERUSPERIAATE G: Uhka 
Valtion turvajärjestelyjen on perustuttava 

valtion kulloiseenkin uhka-arvioon. 
 
 
 

This framework should provide for the estab-
lishment of applicable physical protection re-
quirements and include a system of evalua-
tion and licensing or other procedures to 
grant authorization. This framework should 
include a system of inspection of nuclear fa-
cilities and transport to verify compliance 
with applicable requirements and conditions 
of the license or other authorizing document, 
and to establish a means to enforce applica-
ble requirements and conditions, including 
effective sanctions. 

FUNDAMENTAL PRINCIPLE D: Com-
petent Authority 

The State should establish or designate a 
competent authority which is responsible for 
the implementation of the legislative and 
regulatory framework, and is provided with 
adequate authority, competence and financial 
and human resources to fulfill its assigned re-
sponsibilities. The State should take steps to 
ensure an effective independence between 
the functions of the State’s competent author-
ity and those of any other body in charge of 
the promotion or utilization of nuclear en-
ergy. 

FUNDAMENTAL PRINCIPLE E: Re-
sponsibility of the License Holders 

The responsibilities for implementing the 
various elements of physical protection 
within a State should be clearly identified. 
The State should ensure that the prime re-
sponsibility for the implementation of physi-
cal protection of nuclear material or of nu-
clear facilities rests with the holders of the 
relevant licenses or of other authorizing 
documents (e.g., operators or shippers). 

FUNDAMENTAL PRINCIPLE F: Security 
Culture 

All organizations involved in implementing 
physical protection should give due priority 
to the security culture, to its development and 
maintenance necessary to ensure its effective 
implementation in the entire organization. 

 
 
FUNDAMENTAL PRINCIPLE G: Threat 
The State’s physical protection should be 

based on the State’s current evaluation of the 
threat. 
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PERUSPERIAATE H: Luokitteleva lähes-
tymistapa 

Turvajärjestelyjä koskevien vaatimusten on 
perustuttava luokittelevaan lähestymistapaan, 
jossa otetaan huomioon kulloinenkin uhka-
arvio, ydinaineiden suhteellinen vetovoima ja 
luonne sekä ydinaineiden luvattoman siirtä-
misen ja ydinaineisiin tai ydinlaitoksiin koh-
distuvan sabotaasin mahdolliset seuraukset. 

 
PERUSPERIAATE I: Syvyyssuuntainen 

puolustus 
Valtion turvajärjestelyjä koskevien vaati-

musten on perustuttava malliin, jossa vasta-
puolen on tavoitteensa saavuttaakseen ylitet-
tävä tai ohitettava useantasoisia ja useilla me-
netelmillä toteutettuja suojauksia (rakenteel-
linen tai muu tekninen suojaus, henkilöstön ja 
organisaation suojaus).  

PERUSPERIAATE J: Laadunvarmistus 
 
On luotava ja toteutettava laadunvarmistus-

politiikka ja -ohjelmat, jotta voidaan luottaa 
siihen, että kaikkia turvajärjestelyjen kannalta 
tärkeitä toimintoja koskevat yksilöidyt vaati-
mukset täytetään. 

 
PERUSPERIAATE K: Valmiussuunnitel-

mat  
Kaikkien luvanhaltijoiden ja asianomaisten 

viranomaisten on laadittava valmiussuunni-
telmat (hätäsuunnitelmat) ydinaineiden luvat-
toman siirtämisen tai ydinlaitoksiin taikka 
ydinaineisiin kohdistuvan sabotaasin tai näi-
den yrityksen varalta, ja niiden on noudatet-
tava näitä suunnitelmia asianmukaisesti.  

PERUSPERIAATE L: Luottamuksellisuus 
 
Valtion on vahvistettava vaatimukset sel-

laisten tietojen luottamuksellisuuden suojaa-
miseksi, joiden luvaton ilmaiseminen voi vaa-
rantaa ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevat 
turvajärjestelyt.  

4. a) Tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta 
ydinaineisiin, jos sopimuspuoli perustellusti 
katsoo, ettei niihin tarvitse soveltaa 1 kappa-
leen mukaisesti perustettua turvajärjestelmää, 
ottaen huomioon aineiden luonteen, määrän 
ja suhteellisen vetovoiman sekä mahdolliset 
radiologiset ja muut vaikutukset, jotka liitty-
vät aineisiin kohdistuvaan luvattomaan te-
koon ja niitä kulloinkin koskevaan uhka-

FUNDAMENTAL PRINCIPLE H: Graded 
Approach 

Physical protection requirements should be 
based on a graded approach, taking into ac-
count the current evaluation of the threat, the 
relative attractiveness, the nature of the mate-
rial and potential consequences associated 
with the unauthorized removal of nuclear 
material and with the sabotage against nu-
clear material or nuclear facilities. 

FUNDAMENTAL PRINCIPLE I: Defence 
in Depth 

The State’s requirements for physical pro-
tection should reflect a concept of several 
layers and methods of protection (structural 
or other technical, personnel and organiza-
tional) that have to be overcome or circum-
vented by an adversary in order to achieve 
his objectives. 

FUNDAMENTAL PRINCIPLE J: Quality 
Assurance 

A quality assurance policy and quality as-
surance programmes should be established 
and implemented with a view to providing 
confidence that specified requirements for all 
activities important to physical protection are 
satisfied. 

FUNDAMENTAL PRINCIPLE K: Con-
tingency Plans 

Contingency (emergency) plans to respond 
to unauthorized removal of nuclear material 
or sabotage of nuclear facilities or nuclear 
material, or attempts thereof, should be pre-
pared and appropriately exercised by all li-
cense holders and authorities concerned. 

 
FUNDAMENTAL PRINCIPLE L: Confi-

dentiality 
The State should establish requirements for 

protecting the confidentiality of information, 
the unauthorized disclosure of which could 
compromise the physical protection of nu-
clear material and nuclear facilities. 

4. (a) The provisions of this article shall not 
apply to any nuclear material which the State 
Party reasonably decides does not need to be 
subject to the physical protection regime es-
tablished pursuant to paragraph 1, taking into 
account the nature of the material, its quan-
tity and relative attractiveness and the poten-
tial radiological and other consequences as-
sociated with any unauthorized act directed 
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arvioon. 
 
b) Ydinaineita, joihin ei a kohdan mukaan 

sovelleta tämän artiklan määräyksiä, on suo-
jattava järkevää hallintakäytäntöä noudattaen.   

 
7. Korvataan yleissopimuksen 5 artikla seu-

raavalla tekstillä: 
1. Sopimuspuolet nimeävät ja ilmoittavat 

toisilleen suoraan tai Kansainvälisen ato-
mienergiajärjestön välityksellä yhteydenpi-
toelimensä, joka  käsittelee tämän yleissopi-
muksen soveltamisalaan kuuluvia asioita. 

2. Jos ydinaineita on varastettu, ryöstetty tai 
muutoin otettu laittomasti haltuun, tai jos on 
olemassa uskottava tällaisten tapahtumien 
uhka, sopimuspuolet tarjoavat kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti mahdollisimman 
paljon yhteistyötä ja apua niitä pyytävälle 
valtiolle näiden ydinaineiden takaisin hank-
kimisessa ja suojaamisessa. Erityisesti 

a) sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset 
toimet ilmoittaakseen mahdollisimman pian 
muille valtioille, joita se katsoo asian koske-
van, ydinaineiden varastamisesta, ryöstämi-
sestä tai muusta laittomasta haltuunotosta tai 
uskottavasta tällaisten tapahtumien uhasta se-
kä ilmoittaakseen niistä tarvittaessa Kansain-
väliselle atomienergiajärjestölle ja muille asi-
anomaisille kansainvälisille järjestöille; 

b) näin tehdessään asianomaiset sopimus-
puolet vaihtavat tarvittaessa tietoja keskenään 
sekä Kansainvälisen atomienergiajärjestön ja 
muiden asianomaisten kansainvälisten järjes-
töjen kanssa, tarkoituksena suojata uhattuina 
olevia ydinaineita, varmistaa kuljetussäiliön 
koskemattomuus tai hankkia takaisin laitto-
masti haltuun otetut ydinaineet, ja 

 
i) koordinoivat toimensa diplomaattiteitse 

ja muilla sovituilla tavoilla; 
ii) antavat pyydettäessä apua; 
iii) varmistavat varastetun tai edellä mainit-

tujen tapahtumien johdosta kadoksissa olleen 
ja löytyneen ydinaineiden palautuksen. 

Tämä yhteistyö toteutetaan asianomaisten 
sopimuspuolten määräämällä tavalla. 

 
3. Jos on olemassa uskottava ydinaineisiin 

tai ydinlaitokseen kohdistuvan sabotaasin uh-
ka tai jos niitä on sabotoitu, sopimuspuolet 
toimivat mahdollisimman paljon yhteistyössä 

against it and the current evaluation of the 
threat against it. 

(b) Nuclear material which is not subject to 
the provisions of this article pursuant to sub-
paragraph (a) should be protected in accor-
dance with prudent management practice. 

7. Article 5 of the Convention is replaced 
by the following text: 

1. States Parties shall identify and make 
known to each other directly or through the 
International Atomic Energy Agency their 
point of contact in relation to matters within 
the scope of this Convention. 

2. In the case of theft, robbery or any other 
unlawful taking of nuclear material or credi-
ble threat thereof, States Parties shall, in ac-
cordance with their national law, provide co-
operation and assistance to the maximum 
feasible extent in the recovery and protection 
of such material to any State that so requests. 
In particular: 

(a) a State Party shall take appropriate steps 
to inform as soon as possible other States, 
which appear to it to be concerned, of any 
theft, robbery or other unlawful taking of nu-
clear material or credible threat thereof, and 
to inform, where appropriate, the Interna-
tional Atomic Energy Agency and other rele-
vant international organizations; 

 
(b) in doing so, as appropriate, the States 

Parties concerned shall exchange information 
with each other, the International Atomic En-
ergy Agency and other relevant international 
organizations with a view to protecting 
threatened nuclear material, verifying the in-
tegrity of the shipping container or recover-
ing unlawfully taken nuclear material and 
shall: 

(i) co-ordinate their efforts through diplo-
matic and other agreed channels; 

(ii) render assistance, if requested; 
(iii) ensure the return of recovered nuclear 

material stolen or missing as a consequence 
of the above-mentioned events. 

The means of implementation of this co-
operation shall be determined by the States 
Parties concerned. 

3. In the case of a credible threat of sabo-
tage of nuclear material or a nuclear facility 
or in the case of sabotage thereof, States Par-
ties shall, to the maximum feasible extent, in 
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kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja 
asianmukaisia kansainväliseen oikeuteen pe-
rustuvia velvoitteitaan noudattaen seuraavas-
ti: 

a) jos sopimuspuoli on tietoinen toisessa 
valtiossa vallitsevasta uskottavasta ydinainei-
siin tai ydinlaitokseen kohdistuvan sabotaasin 
uhasta, se päättää asianmukaisista toimista, 
joilla uhasta tiedotetaan mahdollisimman pian 
tälle valtiolle sekä tarvittaessa Kansainväli-
selle atomienergiajärjestölle ja muille asian-
omaisille kansainvälisille järjestöille, jotta sa-
botaasi voidaan estää; 

b) jos sopimuspuolen alueella on sabotoitu 
ydinaineita tai ydinlaitoksia ja jos sen käsi-
tyksen mukaan tästä voi aiheutua radiologisia 
vaikutuksia muille valtioille, kyseinen sopi-
muspuoli toteuttaa, tämän rajoittamatta sen 
muita kansainväliseen oikeuteen perustuvia 
velvoitteita, asianmukaiset toimet ilmoittaak-
seen asiasta mahdollisimman pian sille valti-
olle tai niille valtioille, joille radiologisia vai-
kutuksia voi aiheutua, ja ilmoittaakseen asias-
ta tarvittaessa Kansainväliselle atomiener-
giajärjestölle ja muille asianomaisille kan-
sainvälisille järjestöille, jotta sabotaasin ra-
diologiset vaikutukset voidaan vähimmäistää 
tai niitä voidaan lieventää; 

c) jos sopimuspuoli pyytää apua a ja b koh-
dassa tarkoitetuissa tapauksissa, kukin avun-
pyynnön vastaanottava sopimuspuoli päättää 
viipymättä ja ilmoittaa apua pyytäneelle so-
pimuspuolelle suoraan tai Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön kautta, pystyykö se an-
tamaan pyydettyä apua, sekä missä laajuudes-
sa ja millä ehdoilla se voi antaa apua; 

 
d) a–c kohdan mukainen yhteistyö sovite-

taan yhteen diplomaattiteitse tai muilla sovi-
tuilla tavoilla. Kyseiset sopimuspuolet päättä-
vät tämän yhteistyön toteuttamisen keinoista 
kahdenvälisesti tai monenvälisesti. 

 
4. Sopimuspuolet toimivat tarvittaessa yh-

teistyössä ja neuvottelevat keskenään joko 
suoraan tai Kansainvälisen atomienergiajär-
jestön ja muiden asianomaisten kansainvälis-
ten järjestöjen välityksellä saadakseen ohjeita 
kansainvälisessä kuljetuksessa olevien ydin-
aineiden suojelujärjestelmien suunnittelua, yl-
läpitoa ja parantamista varten.  

5. Sopimuspuoli voi tarvittaessa neuvotella 

accordance with their national law and con-
sistent with their relevant obligations under 
international law, cooperate as follows: 

 
(a) if a State Party has knowledge of a 

credible threat of sabotage of nuclear mate-
rial or a nuclear facility in another State, the 
former shall decide on appropriate steps to be 
taken in order to inform that State as soon as 
possible and, where appropriate, the Interna-
tional Atomic Energy Agency and other rele-
vant international organizations of that threat, 
with a view to preventing the sabotage; 

(b) in the case of sabotage of nuclear mate-
rial or a nuclear facility in a State Party and if 
in its view other States are likely to be ra-
diologically affected, the former, without 
prejudice to its other obligations under inter-
national law, shall take appropriate steps to 
inform as soon as possible the State or the 
States which are likely to be radiologically 
affected and to inform, where appropriate, 
the International Atomic Energy Agency and 
other relevant international organizations, 
with a view to minimizing or mitigating the 
radiological consequences thereof; 

 
 
(c) if in the context of sub-paragraphs (a) 

and (b), a State Party requests assistance, 
each State Party to which a request for assis-
tance is directed shall promptly decide and 
notify the requesting State Party, directly or 
through the International Atomic Energy 
Agency, whether it is in a position to render 
the assistance requested and the scope and 
terms of the assistance that may be rendered; 

(d) co-ordination of the co-operation under 
sub-paragraphs (a) to (c) shall be through 
diplomatic or other agreed channels. The 
means of implementation of this cooperation 
shall be determined bilaterally or multilater-
ally by the States Parties concerned. 

4. States Parties shall co-operate and con-
sult, as appropriate, with each other directly 
or through the International Atomic Energy 
Agency and other relevant international or-
ganizations, with a view to obtaining guid-
ance on the design, maintenance and im-
provement of systems of physical protection 
of nuclear material in international transport. 

5. A State Party may consult and co-
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ja toimia yhteistyössä muiden sopimuspuol-
ten kanssa joko suoraan tai Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön ja muiden asianomais-
ten kansainvälisten järjestöjen välityksellä 
saadakseen näiltä ohjeita kotimaassa käytet-
tävien, varastoitavien ja kuljetettavien ydinai-
neiden sekä ydinlaitosten suojaamiseen tar-
koitetun kansallisen turvajärjestelmänsä 
suunnittelua, ylläpitoa ja parantamista varten.  

8. Korvataan yleissopimuksen 6 artikla seu-
raavalla tekstillä: 

1.  Sopimuspuolet toteuttavat kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti asianmukaiset 
toimet suojatakseen sellaisten tietojen luotta-
muksellisuutta, jotka ne ovat saaneet  luotta-
muksellisesti toiselta sopimuspuolelta tämän 
yleissopimuksen määräysten perusteella tai 
osallistumalla tämän yleissopimuksen täytän-
töönpanemiseksi tarkoitettuun toimintaan. Jos 
sopimuspuolet antavat luottamuksellisia tieto-
ja kansainvälisille järjestöille tai valtioille, 
jotka eivät ole tämän yleissopimuksen sopi-
muspuolina, on toteutettava toimet näiden tie-
tojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi. 
Sopimuspuoli, joka on saanut luottamukselli-
sia tietoja toiselta sopimuspuolelta, saa luo-
vuttaa nämä tiedot kolmansille ainoastaan ky-
seisen toisen sopimuspuolen suostumuksella. 

2. Sopimuspuolet eivät ole tämän yleisso-
pimuksen nojalla velvollisia antamaan tietoja, 
joita ne kansallisen lainsäädäntönsä mukaan 
eivät saa antaa tai jotka vaarantaisivat kysei-
sen valtion turvallisuuden tai ydinaineita 
taikka ydinlaitoksia koskevat turvajärjestelyt.  

 
9. Korvataan yleissopimuksen 7 artiklan 1 

kappale seuraavalla tekstillä: 
1. Tahallinen 
a) teko, jolla vastaanotetaan, pidetään hal-

lussa, käytetään, siirretään, muunnetaan, hä-
vitetään tai levitetään ydinaineita ilman lail-
lista lupaa ja joka aiheuttaa tai on omiaan ai-
heuttamaan henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman taikka huomattavan omaisuus- tai 
ympäristövahingon; 

b) ydinainevarkaus tai -ryöstö; 
c) ydinaineiden hankkiminen kavalluksella 

tai muutoin petollisesti; 
d) teko, jolla ydinaineita kuljetetaan, lähete-

tään tai siirretään valtioon tai valtiosta ilman 
laillista lupaa; 

e) ydinlaitokseen kohdistettu tai ydinlaitok-

operate, as appropriate, with other States Par-
ties directly or through the International 
Atomic Energy Agency and other relevant 
international organizations, with a view to 
obtaining their guidance on the design, main-
tenance and improvement of its national sys-
tem of physical protection of nuclear material 
in domestic use, storage and transport and of 
nuclear facilities. 

8. Article 6 of the Convention is replaced 
by the following text: 

1. States Parties shall take appropriate 
measures consistent with their national law to 
protect the confidentiality of any information 
which they receive in confidence by virtue of 
the provisions of this Convention from an-
other State Party or through participation in 
an activity carried out for the implementation 
of this Convention. If States Parties provide 
information to international organizations or 
to States that are not parties to this Conven-
tion in confidence, steps shall be taken to en-
sure that the confidentiality of such informa-
tion is protected. A State Party that has re-
ceived information in confidence from an-
other State Party may provide this informa-
tion to third parties only with the consent of 
that other State Party. 

2. States Parties shall not be required by 
this Convention to provide any information 
which they are not permitted to communicate 
pursuant to national law or which would 
jeopardize the security of the State concerned 
or the physical protection of nuclear material 
or nuclear facilities. 

9. Paragraph 1 of Article 7 of the Conven-
tion is replaced by the following text: 

1. The intentional commission of: 
(a) an act without lawful authority which 

constitutes the receipt, possession, use, trans-
fer, alteration, disposal or dispersal of nu-
clear material and which causes or is likely to 
cause death or serious injury to any person or 
substantial damage to property or to the envi-
ronment; 

(b) a theft or robbery of nuclear material; 
(c) an embezzlement or fraudulent obtain-

ing of nuclear material; 
(d) an act which constitutes the carrying, 

sending, or moving of nuclear material into 
or out of a State without lawful authority; 

(e) an act directed against a nuclear facility, 
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sen toimintaa häiritsevä teko, jos rikoksente-
kijä aiheuttaa tahallisesti tai tietää teon to-
dennäköisesti aiheuttavan henkilön kuoleman 
tai vakavan vamman taikka huomattavan 
omaisuus- tai ympäristövahingon säteilyaltis-
tuksella tai radioaktiivisten aineiden päästöllä 
ympäristöön, jollei tekoa tehdä sen sopimus-
puolen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
jonka alueella ydinlaitos sijaitsee; 

 
 
f) teko, jolla ydinaineita hankitaan uhkauk-

sella, voimankäytöllä tai muulla pelotuskei-
nolla; 

g) uhkaus 
i) käyttää ydinaineita henkilön kuoleman tai 

vakavan vamman taikka huomattavan omai-
suus- tai ympäristövahingon aiheuttamiseksi 
tai tehdä e kohdassa mainittu rikos tai 

 
ii) tehdä b ja e kohdassa mainittu rikos tar-

koituksena pakottaa luonnollinen tai oikeus-
henkilö, kansainvälinen järjestö tai valtio suo-
rittamaan jokin teko tai pidättymään jostakin 
teosta; 

h) yritys tehdä jokin a–e kohdassa mainittu 
rikos; ja 

i) teko, jolla osallistutaan johonkin a–h 
kohdassa mainittuun rikokseen;  

 
j) teko, jolla henkilö järjestää tai ohjaa mui-

ta tekemään a–h kohdassa mainitun rikoksen; 
 
k) teko, joka myötävaikuttaa siihen, että yh-

teisin päämäärin toimiva ryhmä henkilöitä te-
kee a–h kohdassa mainitun rikoksen; tämän 
teon on oltava tahallinen, ja se on tehtävä 
joko:  

i) tarkoituksena edistää ryhmän rikollista 
toimintaa tai rikollista päämäärää, jos tähän 
toimintaan tai päämäärään sisältyy a–g koh-
dassa mainitun rikoksen tekeminen, tai 

 
ii) tietoisena ryhmän aikomuksesta tehdä a–

g kohdassa mainittu rikos; on jokaisen sopi-
muspuolen kansallisessa lainsäädännössä 
säädettävä rangaistaviksi teoiksi. 

 
10. Lisätään yleissopimuksen 11 artiklan 

jälkeen kaksi uutta artiklaa, 11 a artikla ja 11 
b artikla, seuraavasti: 

11 a artikla 

or an act interfering with the operation of a 
nuclear facility, where the offender inten-
tionally causes, or where he knows that the 
act is likely to cause, death or serious injury 
to any person or substantial damage to prop-
erty or to the environment by exposure to ra-
diation or release of radioactive substances, 
unless the act is undertaken in conformity 
with the national law of the State Party in the 
territory of which the nuclear facility is situ-
ated; 

(f) an act constituting a demand for nuclear 
material by threat or use of force or by any 
other form of intimidation; 

(g) a threat: 
(i) to use nuclear material to cause death or 

serious injury to any person or substantial 
damage to property or to the environment or 
to commit the offence described in sub-
paragraph (e), or 

(ii) to commit an offence described in sub-
paragraphs (b) and (e) in order to compel a 
natural or legal person, international organi-
zation or State to do or to refrain from doing 
any act; 

(h) an attempt to commit any offence de-
scribed in sub-paragraphs (a) to (e); 

(i) an act which constitutes participation in 
any offence described in sub-paragraphs (a) 
to (h); 

(j) an act of any person who organizes or 
directs others to commit an offence described 
in sub-paragraphs (a) to (h); and 

(k) an act which contributes to the commis-
sion of any offence described in sub-
paragraphs (a) to (h) by a group of persons 
acting with a common purpose; such act shall 
be intentional and shall either: 

(i) be made with the aim of furthering the 
criminal activity or criminal purpose of the 
group, where such activity or purpose in-
volves the commission of an offence de-
scribed in sub-paragraphs (a) to (g), or 

(ii) be made in the knowledge of the inten-
tion of the group to commit an offence de-
scribed in sub-paragraphs (a) to (g) shall be 
made a punishable offence by each State 
Party under its national law. 

10. After Article 11 of the Convention, two 
new articles, Article 11A and Article 11B, 
are added as follows: 

Article 11A 
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Mitään 7 artiklassa mainituista rikoksista ei 
katsota rikoksentekijää luovutettaessa tai kes-
kinäistä oikeusapua annettaessa poliittiseksi 
rikokseksi, poliittiseen rikokseen liittyväksi 
rikokseksi tai poliittisiin syihin perustuvaksi 
rikokseksi. Siksi tällaiseen rikokseen perustu-
vaa luovutusta tai keskinäistä oikeusapua 
koskevaa pyyntöä ei saa evätä pelkästään sillä 
perusteella, että se koskee poliittista rikosta, 
poliittiseen rikokseen liittyvää rikosta tai po-
liittisiin syihin perustuvaa rikosta.  

 
 
 

11 b artikla 
Minkään tässä yleissopimuksessa ei tulkita 

velvoittavan luovuttamaan rikoksentekijää tai 
antamaan keskinäistä oikeusapua, jos pyyn-
nön vastaanottaneella sopimuspuolella on pe-
rusteltuja syitä uskoa, että 7 artiklassa mainit-
tujen rikosten johdosta tapahtuvaa luovutusta 
tai tällaisiin rikoksiin liittyvää keskinäistä oi-
keusapua koskeva pyyntö on tehty tarkoituk-
sena saattaa henkilö syytteeseen tai rangaista-
vaksi hänen rotunsa, uskontonsa, kansallisuu-
tensa, etnisen alkuperänsä tai poliittisen mie-
lipiteensä vuoksi tai että pyynnön täyttäminen 
haittaisi tämän henkilön asemaa jostakin näis-
tä syistä.  

11. Lisätään yleissopimuksen 13 artiklan 
jälkeen uusi 13 a artikla seuraavasti: 

 
 

13 a artikla 
Mikään tässä yleissopimuksessa ei vaikuta 

rauhanomaisiin tarkoituksiin käytettävän 
ydinteknologian siirtoon, jonka tarkoituksena 
on vahvistaa ydinaineita ja ydinlaitoksia kos-
kevia turvajärjestelyjä. 

12. Korvataan yleissopimuksen 14 artiklan 
3 kappale seuraavalla tekstillä: 

3. Jos rikos koskee kotimaassa käytettäviä, 
varastoitavia tai kuljetettavia ydinaineita ja 
sekä oletettu rikoksentekijä että ydinaineet 
ovat edelleen sen sopimuspuolen alueella, 
jonka alueella rikos on tehty, tai jos rikos liit-
tyy ydinlaitokseen ja oletettu rikoksentekijä 
on edelleen sen sopimuspuolen alueella, jon-
ka alueella rikos on tehty, minkään tämän 
yleissopimuksen määräyksen ei tulkita edel-
lyttävän, että kyseinen sopimuspuoli antaa 
tietoja tällaisen rikoksen johdosta käytävästä 

None of the offences set forth in article 7 
shall be regarded for the purposes of extradi-
tion or mutual legal assistance, as a political 
offence or as an offence connected with a po-
litical offence or as an offence inspired by 
political motives. Accordingly, a request for 
extradition or for mutual legal assistance 
based on such an offence may not be refused 
on the sole ground that it concerns a political 
offence or an offence connected with a po-
litical offence or an offence inspired by po-
litical motives. 

 
 

Article 11B 
Nothing in this Convention shall be inter-

preted as imposing an obligation to extradite 
or to afford mutual legal assistance, if the re-
quested State Party has substantial grounds 
for believing that the request for extradition 
for offences set forth in article 7 or for mu-
tual legal assistance with respect to such of-
fences has been made for the purpose of 
prosecuting or punishing a person on account 
of that person’s race, religion, nationality, 
ethnic origin or political opinion or that com-
pliance with the request would cause preju-
dice to that person’s position for any of these 
reasons. 

11. After Article 13 of the Convention, a 
new Article 13A is added as follows: 

 
 

Article 13A 
Nothing in this Convention shall affect the 

transfer of nuclear technology for peaceful 
purposes that is undertaken to strengthen the 
physical protection of nuclear material and 
nuclear facilities. 

12. Paragraph 3 of Article 14 of the Con-
vention is replaced by the following text: 

3. Where an offence involves nuclear mate-
rial in domestic use, storage or transport, and 
both the alleged offender and the nuclear ma-
terial remain in the territory of the State Party 
in which the offence was committed, or 
where an offence involves a nuclear facility 
and the alleged offender remains in the terri-
tory of the State Party in which the offence 
was committed, nothing in this Convention 
shall be interpreted as requiring that State 
Party to provide information concerning 
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oikeudenkäynnistä.  
 
13. Korvataan yleissopimuksen 16 artikla 

seuraavalla tekstillä: 
1. Tallettaja kutsuu koolle sopimuspuolten 

kokouksen viiden vuoden kuluttua 8 päivänä 
heinäkuuta 2005 tehdyn muutoksen voimaan-
tulosta tarkastellakseen tämän yleissopimuk-
sen täytäntöönpanoa ja sen asianmukaisuutta 
johdannon, koko ponsiosan ja liitteiden osalta 
tuolloin vallitsevan tilanteen valossa. 

 
2. Sopimuspuolten enemmistö voi sen jäl-

keen, ei kuitenkaan useammin kuin viiden 
vuoden välein, kutsuttaa koolle uuden koko-
uksen samaa tarkoitusta varten jättämällä tal-
lettajalle asiaa koskevan ehdotuksen.  

14. Korvataan yleissopimuksen II liitteen 
alaviite b seuraavalla tekstillä: 

b) Materiaali, jota ei ole säteilytetty reakto-
rissa, tai materiaali, jota on säteilytetty reak-
torissa, mutta josta lähtevästä säteilystä ai-
heutuu ilman suojausta metrin etäisyydellä 
annosnopeus 1 Gy/h (100 rad/h) tai vähem-
män. 

15. Korvataan yleissopimuksen II liitteen 
alaviite e seuraavalla tekstillä: 

e) Muu polttoaine, joka alun perin sisältä-
mänsä halkeavan materiaalin perusteella luo-
kitellaan ennen säteilytystä I ja II luokkaan, 
voidaan sijoittaa yhtä alempaan luokkaan, jos 
siitä lähtevästä säteilystä aiheutuu ilman suo-
jausta metrin etäisyydellä annosnopeus, joka 
ylittää 1 Gy/h (100 rad/h).  

 
 

criminal proceedings arising out of such an 
offence. 

13. Article 16 of the Convention is re-
placed by the following text: 

1. A conference of States Parties shall be 
convened by the depositary five years after 
the entry into force of the Amendment 
adopted on 8 July 2005 to review the imple-
mentation of this Convention and its ade-
quacy as concerns the preamble, the whole of 
the operative part and the annexes in the light 
of the then prevailing situation. 

2. At intervals of not less than five years 
thereafter, the majority of States Parties may 
obtain, by submitting a proposal to this effect 
to the depositary, the convening of further 
conferences with the same objective. 

14. Footnote b/ of Annex II of the Conven-
tion is replaced by the following text: 

b/ Material not irradiated in a reactor or ma-
terial irradiated in a reactor but with a radia-
tion level equal to or less than 1 gray/hour 
(100 rads/hour) at one metre unshielded. 

 
 
15. Footnote e/ of Annex II of the Conven-

tion is replaced by the following text: 
e/ Other fuel which by virtue of its original 

fissile material content is classified as Cate-
gory I and II before irradiation may be re-
duced one category level while the radiation 
level from the fuel exceeds 1 gray/hour (100 
rads/hour) at one metre unshielded. 
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