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676/2017
Valtioneuvoston asetus
maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään puolustusvoimista annetun lain
(551/2007) 15 §:n 8 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 197/2017, seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista.
2§
Maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavat kohteet
Maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavalla kohteella tarkoitetaan sellaista maanpuolustukselle keskeistä puolustushallinnon hallinnassa olevalla alueella sijaitsevaa kohdetta, jonka paljastuminen tai tuhoutuminen aiheuttaa merkittävää vahinkoa maanpuolustukselle tai puolustushallinnolle, ja joihin pääsyä tai joista muille viranomaisille annettavia tietoja on turvallisuussyistä rajoitettava.
Maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavia kohteita ovat ainakin:
1) operatiiviset johtotilat, viesti- ja valvonta-asemat, tutka-, radio- ja linkkiasemat;
2) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
(390/2005) tarkoittamat puolustushallinnon tuotantolaitokset;
3) varikot sekä sellaiset korjaamot, jotka eivät ensisijaisesti ole autojen kunnossapitoa
tai kiinteistöjen hoitoa varten;
4) varastot ja varastoalueet, jotka on tarkoitettu yksinomaan joukko-osaston toimintavalmiutta varten ja jotka on erikseen aidattu ja vartioitu;
5) lentotukikohdat sekä Puolustusvoimien käyttöön ottamat lentoasemat ja muut lentopaikat;
6) rannikkopuolustuksen kiinteät kohteet;
7) merivoimien sotasatamat sekä Puolustusvoimien käyttöön ottamat satamat; sekä
8) koe- ja tutkimuslaitokset.
3§
Pääsyoikeus
Pääsyoikeus tässä asetuksessa tarkoitettuun maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavaan kohteeseen voidaan antaa henkilölle, jolla työtehtäviensä vuoksi on tarve päästä
maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavaan kohteeseen, jolle on tehty turvallisuusselvityslain (726/2014) turvallisuusselvitys ja joka tuntee erityissuojausta koskevat velvoitteet sekä määräykset.
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Puolustusvoimien hallintoyksikössä on pidettävä luetteloa niistä työtehtävistä, joissa on
oikeus päästä erityissuojattaviin kohteisiin.
Puolustusvoimien hallintoyksikössä on pidettävä huolta, että se, joka ei enää toimi työtehtävissä, joihin oikeus päästä erityissuojattaviin kohteisiin perustuu, luovuttaa takaisin
erityissuojattavia kohteita koskevat tiedot asianmukaisella tavalla.
Puolustusvoimien hallintoyksikön päällikkö voi myöntää yksittäisen pääsyoikeuden
tässä asetuksessa tarkoitettuun erityissuojattavaan kohteeseen.
Poliisi- ja pelastusviranomaiselle on hälytystehtävässä varmistettava esteetön kulku
maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavan kohteen välittömään läheisyyteen.
4§
Kohteen erityissuojattavuuden lakkaaminen
Kohdetta ei saa pitää maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavana, kun suojaukselle
ei ole enää tämän asetuksen tai muun lain mukaisia perusteita.
5§
Salassapito
Maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavaa kohdetta koskevan tiedon salassapidosta, ilmaisemiskiellosta ja ilmaisemiskiellon rikkomisesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).
6§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä lokakuuta 2017.
Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017.
Puolustusministeri Jussi Niinistö
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