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Valtioneuvoston asetus
avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta annetun lain (62/2018) nojalla:
1§
Avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä New Yorkissa 14 päivänä tammikuuta 1975 tehty yleissopimus on voimassa 15 päivästä tammikuuta 2018 niin kuin siitä
on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 18 päivänä joulukuuta 2017 ja tasavallan presidentti 12 päivänä tammikuuta 2018. Suomen liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden
kansakuntien pääsihteerin huostaan 15 päivänä tammikuuta 2018.
2§
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.
3§
Laki avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta
(62/2018) tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2018.
4§
Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2018.
Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2018
Työministeri Jari Lindström

Kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka
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Sopimusteksti
YLEISSOPIMUS AVARUUTEEN LÄHETETTYJEN ESINEIDEN REKISTERÖINNISTÄ

CONVENTION ON REGISTRATION OF
OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER
SPACE

The State Parties to this Convention,

Tämän yleissopimuksen osapuolet, jotka

tunnustavat sen yhteisen hyödyn, joka koko
Recognizing the common interest of all
ihmiskunnalle koituu avaruuden rauhanomai- mankind in furthering the exploration
sen tutkimisen ja käytön edistämisestä,
and use of outer space for peaceful purposes,
palauttavat mieliin, että 27 päivänä tammikuuta 1967 tehdyssä yleissopimuksessa valtioiden toimintaa johtavista periaatteista niiden tutkiessa ja käyttäessä ulkoavaruutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet,
vahvistetaan valtioiden olevan kansainvälisesti vastuussa kansallisesta toiminnastaan
avaruudessa ja viitataan avaruusesineen rekisteröintivaltioon,

Recalling that the Treaty on Principles
Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including
the Moon and Other Celestial Bodies,3 of 27
January 1967 affirms that States shall bear
international responsibility for their national
activities in outer space and refers to the
State on whose registry an object launched
into outer space is carried,

palauttavat mieliin myös, että 22 päivänä
huhtikuuta 1968 tehdyssä avaruuslentäjien
pelastamista ja palauttamista sekä ulkoavaruuteen lähetettyjen esineiden palauttamista koskevassa sopimuksessa määrätään, että
jos avaruuteen lähetetty esine on löydetty lähettäneen viranomaisen alueen ulkopuolelta,
lähettäneen viranomaisen on pyynnöstä annettava tunnistavia tietoja esineestä ennen
sen palauttamista,
palauttavat mieliin lisäksi, että 29 päivänä
maaliskuuta 1972 tehdyssä kansainvälistä
vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevassa yleissopimuksessa määrätään kansainvälisistä säännöistä ja menettelytavoista, jotka koskevat lähettäjävaltioiden
vastuuta avaruusesineidensä aiheuttamasta
vahingosta,
tahtovat määrätä lähettäjävaltioiden avaruuteen lähettämien avaruusesineiden kansallisesta rekisteröinnistä, ottaen huomioon
yleissopimuksen valtioiden toimintaa johtavista periaatteista niiden tutkiessa ja käyttäessä avaruutta, siihen luettuna kuu ja muut

Recalling also that the Agreement on the
Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space6 of 22 April 1968 provides
that a launching authority shall, upon request,
furnish identifying data prior to the return of
an object it has launched into outer space
found beyond the territorial limits of the
launching authority,
Recalling further that the Convention on
International Liability for Damage Caused by
Space Objects7 of 29 March 1972 establishes
international rules and procedures concerning
the liability of launching States for damage
caused by their space objects,
Desiring, in the light of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in
the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, to make provision for the national registration by launching States of space objects
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taivaankappaleet,
tahtovat lisäksi perustaa avaruuteen lähetettyjen esineiden keskusrekisterin, johon rekisteröiminen on pakollista ja jota Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri pitää,

launched into outer space,
Desiring further that a central register of
objects launched into outer space be established and maintained, on a mandatory basis,
by the Secretary-General of the United Nations,
Desiring also to provide for States Parties
additional means and procedures to assist in
the identification of space objects,
Believing that a mandatory system of registering objects launched into outer space
would, in particular, assist in their identification and would contribute to the application
and development of international law governing the exploration and use of outer space,
Have agreed on the following:

tahtovat myös tarjota osapuolille lisää keinoja ja menettelytapoja avaruusesineiden
tunnistamisen helpottamiseksi,
uskovat, että avaruuteen lähetettyjen esineiden pakollinen rekisteröintijärjestelmä olisi avuksi erityisesti niiden tunnistamisessa ja
edistäisi osaltaan avaruuden tutkimista ja
käyttöä koskevan kansainvälisen oikeuden
soveltamista ja kehittämistä,
ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Article I
Tässä yleissopimuksessa
For the purposes of this Convention:
a) ”lähettäjävaltio” tarkoittaa:
(a) The term “launching State” means:
i) valtiota, joka lähettää avaruusesineen tai
(i) A State which launches or procures the
jonka toimeksiannosta lähetetään avaruusesi- launching of a space object;
ne;
ii) valtiota, jonka alueelta tai laitteesta ava(ii) A State from whose territory or facility
ruusesine lähetetään;
a space object is launched;
b) ”avaruusesine” käsittää avaruusesineen
(b) The term “space object” includes comosat sekä sen laukaisuvälineen ja tämän osat; ponent parts of a space object as well as its
launch vehicle and parts thereof;
c) ”rekisteröintivaltio” tarkoittaa lähettäjä(c) The term “State of registry” means a
valtiota, jonka rekisteriin avaruusesine on launching State on whose registry a space obmerkitty 2 artiklan mukaisesti.
ject is carried in accordance with article II.
2 artikla
1. Kun avaruusesine lähetetään maan kiertoradalle tai sen ulkopuolelle, lähettäjävaltio
rekisteröi avaruusesineen merkitsemällä sen
pitämäänsä asianmukaiseen rekisteriin. Lähettäjävaltio ilmoittaa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille tällaisen rekisterin perustamisesta.
2. Jos yhdellä tällaisella avaruusesineellä
on kaksi tai useampia lähettäjävaltioita, ne
päättävät keskenään, mikä valtioista rekisteröi esineen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, pitäen mielessä valtioiden toimintaa
johtavista periaatteista niiden tutkiessa ja

Article II
1. When a space object is launched into
Earth orbit or beyond, the launching State
shall register the space object by means of an
entry in an appropriate registry which it shall
maintain. Each launching State shall inform
the Secretary-General of the United Nations
of the establishment of such a registry.
2. Where there are two or more launching
States in respect of any such space object,
they shall jointly determine which one of
them shall register the object in accordance
with paragraph 1 of this article, bearing in
mind the provisions of article VIII of the

3

9/2018

käyttäessä ulkoavaruutta, siihen luettuna kuu
ja muut taivaankappaleet, tehdyn yleissopimuksen 8 artiklan määräykset, ja sanotun
vaikuttamatta kulloinkin sovellettaviin lähettäjävaltioiden välillä tehtyihin tai tehtäviin
sopimuksiin avaruusesinettä ja sen mahdollista henkilöstöä koskevasta lainkäyttövallasta ja valvonnasta.

Treaty on Principles Governing the Activities
of States in the Exploration and Use of Outer
Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, and without prejudice to appropriate agreements concluded or to be concluded among the launching States on jurisdiction and control over the space object and
over any personnel thereof.

3. Kunkin rekisterin sisällöstä ja ehdoista,
3. The contents of each registry and the
joilla rekisteriä pidetään, päättää kyseinen conditions under which it is maintained shall
rekisteröintivaltio.
be determined by the State of registry concerned.
3 artikla
Article III
1. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri
1. The Secretary-General of the United Napitää rekisteriä, johon merkitään 4 artiklan tions shall maintain a Register in which the
mukaisesti annettavat tiedot.
information furnished in accordance with article IV shall be recorded.
2. Kaikki tähän rekisteriin merkityt tiedot
2. There shall be full and open access to the
ovat julkisia.
information in this Register.
4 artikla
1. Kukin rekisteröintivaltio antaa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille seuraavat
tiedot jokaisesta rekisteriinsä merkitystä avaruusesineestä heti, kun se on käytännössä
mahdollista:
a) lähettäjävaltion tai -valtioiden nimet;
b) avaruusesineen asianmukainen nimike
tai rekisterinumero;
c) lähettämisen ajankohta ja lähettämispaikka tai -alue;
d) kiertoradan perusparametrit, mukaan lukien
i. kiertoaika;
ii. kaltevuuskulma;
iii. ylin piste;
iv. alin piste;
e) avaruusesineen yleinen tarkoitus
2. Kukin rekisteröintivaltio voi toimittaa
aika ajoin Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille lisätietoja rekisteriinsä merkitystä
avaruusesineestä.

Article IV
1. Each State of registry shall furnish to the
Secretary-General of the United Nations, as
soon as practicable, the following information concerning each space object carried
on its registry:
(a) Name of launching State or States;
(b) An appropriate designator of the space
object or its registration number;
(c) Date and territory or location of launch;
(d) Basic orbital parameters, including:

(i) Nodal period;
(ii) Inclination;
(iii) Apogee;
(iv) Perigee;
(e) General function of the space object.
2. Each State of registry may, from time to
time, provide the Secretary-General of the
United Nations with additional information
concerning a space object carried on its registry.
3) Kukin rekisteröintivaltio ilmoittaa Yh3. Each State of registry shall notify the
distyneiden kansakuntien pääsihteerille mah- Secretary-General of the United Nations, to
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dollisimman tarkasti ja heti, kun se on käytännössä mahdollista, sellaisista avaruusesineistä, joista rekisteröintivaltio on aiemmin
antanut tietoja ja jotka ovat aiemmin olleet
mutta eivät ole enää maan kiertoradalla.

the greatest extent feasible and as soon as
practicable, of space objects concerning
which it has previously transmitted information, and which have been but no longer
are in Earth orbit.

5 artikla
Jos maan kiertoradalle tai sen ulkopuolelle
lähetettyyn avaruusesineeseen merkitään 4
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
nimike tai rekisterinumero tai molemmat, rekisteröintivaltio ilmoittaa tästä pääsihteerille
antaessaan avaruusesinettä koskevat tiedot 4
artiklan mukaisesti.

Article V
Whenever a space object launched into
Earth orbit or beyond is marked with the designator or registration number referred to in
article IV, paragraph 1 (b), or both, the State
of registry shall notify the Secretary-General
of this fact when submitting the information
regarding the space object in accordance with
article IV.

Tällöin Yhdistyneiden kansakuntien pääIn such case, the Secretary-General of the
sihteeri merkitsee ilmoituksen rekisteriin.
United Nations shall record this notification
in the Register.
6 artikla
Jos osapuoli ei ole tämän yleissopimuksen
määräyksiä soveltamalla pystynyt tunnistamaan avaruusesinettä, joka on aiheuttanut
vahinkoa kyseiselle osapuolelle tai sen luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle taikka joka saattaa olla vaarallinen tai haitallinen,
muut osapuolet, erityisesti sellaiset valtiot,
joilla on avaruustarkkailu- ja seurantalaitteita, täyttävät mahdollisimman suurelta osin
kyseisen osapuolen esittämän tai pääsihteerin
sen puolesta väittämän pyynnön, joka koskee
avustamista esineen tunnistamisessa oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. Pyynnön
esittävä osapuoli antaa mahdollisimman tarkat tiedot pyynnön perusteena olevien tapahtumien ajankohdasta, luonteesta ja olosuhteista. Kyseiset osapuolet sopivat keskenään
järjestelyistä tällaisen avun antamiseksi.

Article VI
Where the application of the provisions of
this Convention has not enabled a State Party
to identify a space object which has caused
damage to it or to any of its natural or juridical persons, or which may be of a hazardous
or deleterious nature, other States Parties, including in particular States possessing space
monitoring and tracking facilities, shall respond to the greatest extent feasible to a request by that State Party, or transmitted
through the Secretary-General on its behalf,
for assistance under equitable and reasonable
conditions in the identification of the object.
A State Party making such a request shall, to
the greatest extent feasible, submit information as to the time, nature and circumstances of the events giving rise to the request. Arrangements under which such assistance shall be rendered shall be the subject of
agreement between the parties concerned.

7 artikla
Article VII
1. Tässä yleissopimuksessa, lukuun otta1. In this Convention, with the exception of
matta 8—12 artiklaa, valtioita koskevia viit- articles VIII to XII inclusive, references to
tauksia sovelletaan avaruustoimintaa harjoit- States shall be deemed to apply to any inter-
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tavaan kansainväliseen hallitustenväliseen
järjestöön, jos järjestö ilmoittaa hyväksyvänsä tällä yleissopimuksella määrätyt oikeudet
ja velvollisuudet ja jos järjestön jäsenvaltioiden enemmistö on osapuolina tässä yleissopimuksessa ja sopimusvaltioina yleissopimuksessa valtioiden toimintaa johtavista periaatteista niiden tutkiessa ja käyttäessä ulkoavaruutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet.
2. Ne tällaisen järjestön jäsenvaltiot, jotka
ovat tämän yleissopimuksen osapuolia, toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen, että järjestö tekee tämän artiklan 1
kohdan mukaisen ilmoituksen.

national intergovernmental organization
which conducts space activities if the organization declares its acceptance of the rights
and obligations provided for in this Convention and if a majority of the States members
of the organization are States Parties to this
Convention and to the Treaty on Principles
Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including
the Moon and Other Celestial Bodies.
2. States members of any such organization
which are States Parties to this Convention
shall take all appropriate steps to ensure that
the organization makes a declaration in accordance with paragraph 1 of this article.

8 artikla
1) Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa. Valtio, joka ei allekirjoita tätä yleissopimusta ennen sen voimaantuloa tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, voi liittyä siihen
milloin tahansa.
2) Allekirjoittajavaltiot ratifioivat tämän
yleissopimuksen. Ratifioimis- ja liittymiskirjat talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien
pääsihteerin huostaan.

Article VIII
1. This Convention shall be open for signature by all States at United Nations Headquarters in New York. Any State which does
not sign this Convention before its entry into
force in accordance with paragraph 3 of this
article may accede to it at any time.
2. This Convention shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of
ratification and instruments of accession shall
be deposited with the Secretary-General of
the United Nations.
3. This Convention shall enter into force
among the States which have deposited instruments of ratification on the deposit of the
fifth such instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations.
4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to
the entry into force of this Convention, it
shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or
accession.
5. The Secretary-General shall promptly inform all signatory and acceding States of the
date of each signature, the date of deposit of
each instrument of ratification of and accession to this Convention, the date of its entry
into force and other notices.

3) Tämä yleissopimus tulee voimaan ratifioimiskirjan tallettaneiden valtioiden osalta,
kun viides ratifioimiskirja talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.
4) Niiden valtioiden osalta, jotka tallettavat
ratifioimis- tai liittymiskirjansa tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen, yleissopimus tulee voimaan niiden ratifioimis- tai
liittymiskirjan tallettamispäivänä.
5) Pääsihteeri ilmoittaa viipymättä kaikille
allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille kaikki tämän yleissopimuksen allekirjoittamispäivät,
kaikkien yleissopimusta koskevien ratifioimis- ja liittymiskirjojen tallettamispäivät,
yleissopimuksen voimaantulopäivän ja muut
yleissopimusta koskevat tiedonannot.
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9 artikla
Tämän yleissopimuksen osapuoli voi ehdottaa yleissopimuksen muuttamista. Muutokset tulevat voimaan kunkin muutokset hyväksyneen osapuolen osalta silloin, kun osapuolten enemmistö on hyväksynyt ne, ja sen
jälkeen kunkin muun osapuolen osalta sinä
päivänä, jona se hyväksyy muutokset.

Article IX
Any State Party to this Convention may
propose amendments to the Convention.
Amendments shall enter into force for each
State Party to the Convention accepting the
amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Convention
and thereafter for each remaining State Party
to the Convention on the date of acceptance
by it.

10 artikla
Kymmenen vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta Yhdistyneiden
kansakuntien yleiskokouksen alustavalle
asialistalle sisällytetään kysymys yleissopimuksen uudelleentarkastelusta, jotta voidaan
harkita yleissopimuksen siihenastisen soveltamisen perusteella, onko yleissopimusta tarkistettava. Milloin tahansa yleissopimuksen
oltua voimassa viisi vuotta kutsutaan kuitenkin koolle osapuolten konferenssi arvioimaan
tätä yleissopimusta uudelleen, jos kolmasosa
yleissopimuksen osapuolista sitä pyytää ja
osapuolten enemmistö sitä kannattaa. Tässä
uudelleentarkastelussa otetaan huomioon erityisesti asian kannalta merkittävä tekninen
kehitys, mukaan lukien avaruusesineiden
tunnistamiseen liittyvä kehitys.

Article X
Ten years after the entry into force of this
Convention, the question of the review of the
Convention shall be included in the provisional agenda of the United Nations General
Assembly in order to consider, in the light of
past application of the Convention, whether it
requires revision. However, at any time after
the Convention has been in force for five
years, at the request of one third of the States
Parties to the Convention and with the concurrence of the majority of the States Parties,
a conference of the States Parties shall be
convened to review this Convention. Such
review shall take into account in particular
any relevant technological developments, including those relating to the identification of
space objects.

11 artikla
Tämän yleissopimuksen osapuoli voi vuoden kuluttua yleissopimuksen voimaantulosta
irtisanoutua yleissopimuksesta ilmoittamalla
asiasta kirjallisesti Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua ilmoituksen vastaanottopäivästä.

Article XI
Any State Party to this Convention may
give notice of its withdrawal from the Convention one year after its entry into force by
written notification to the Secretary-General
of the United Nations. Such withdrawal shall
take effect one year from the date of receipt
of this notification.

12 artikla
Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappale,
jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä
todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden
kansakuntien pääsihteerin huostaan; pääsih-

Article XII
The original of this Convention, of which
the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic,
shall be deposited with the Secretary-General
of the United Nations, who shall send certi-
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teeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset
yleissopimuksesta kaikille allekirjoittaja- ja
liittyjävaltioille.
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen, joka on avattu allekirjoittamista varten New Yorkissa 14 päivänä tammikuuta
1975.

fied copies thereof to all signatory and acceding States.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this
Convention, opened for signature at New
York on the fourteenth day of January, one
thousand nine hundred and seventy-five.
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