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Valtioneuvoston asetus

75/2013

Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon
suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn
tietoturvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta sekä hallinnollisen järjestelyn ja tieto-
turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-

sesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken
vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja
Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (945/2012) 2 §:n nojalla:

1 §
Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjois-

Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvalli-
suusluokitellun tiedon suojaamiseksi Helsin-
gissä 3 päivänä heinäkuuta 2012 tehty hallin-
nollinen järjestely tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt hallinnollisen

järjestelyn 28 päivänä marraskuuta 2012 ja
tasavallan presidentti 21 päivänä joulukuuta
2012. Suomi on hallinnollisen järjestelyn 16
artiklan 1 kohdan mukaisesti 7 päivänä tam-
mikuuta 2013 ilmoittanut Pohjois-Atlantin
liitolle, että järjestely tulee voimaan 1 päi-
vänä helmikuuta 2013.
Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä

Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 1994 tehty

tietoturvallisuussopimus on ollut voimassa 22
päivästä syyskuuta 1994 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Hallinnollisen järjestelyn ja tietoturvalli-

suussopimuksen muut kuin lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

3 §
Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken

vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon
suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjeste-
lyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn
tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 8/2013)



misesta annettu laki (945/2012) tulee voi-
maan 1 päivänä helmikuuta 2013.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-

mikuuta 2013.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2013

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto
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