Ansökan om säkerhetsutredning av person
Säkerhetsutredningslagen (726/2014)

Streckkod
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Diarieuppgifter på följebrevet

Sekretesstämpel

A1. Säkerhetsutredningens omfattning
Begränsad

Omfattande

Normal

A2. Uppgifter om sökanden (Ifylls av arbetsgivaren/uppdragsgivaren)
Sökande (organisation)
Kontaktpersonens namn och ställning
Telefon

E-postadress

A3. Grund för ansökan om utredning
Utnämning till tjänste- eller arbetsförhållande

Ansökan om internationellt intyg över personsäkerhetsutredning (PSC,
588/2004)

Tillgång/tillträde till säkerhetsklassificerad information/
säkerhetsklassificerat utrymme som tillhör myndighet

Ansökan om intyg över säkerhetsutredning av person (43 §)

Ansökan till utbildning

Förnyande av säkerhetsutredning

A4. Information om uppgiften

Företag/arbetsgivare

Uppgiftsbenämning

Noggrann befattningsbeskrivning (gör vad, var)
Beskrivning av det utrymme eller den information som bör skyddas (inkl. informationens skyddsnivå)

Arbets- eller tjänstförhållandet är
ordinarie/gäller tills vidare

Arbets- eller tjänsteförhållandet är tidsbundet för tiden:

A5. Sökanden ansöker dessutom själv om följande i fråga om föremålet för utredningen
Läkarintyg

Narkotikatest

Kredituppgifter

B1. Personuppgifter gällande föremålet för utredningen
Efternamn

Samtliga förnamn

Tidigare namn

Personbeteckning (om sådan inte finns, födelsedatum)

Kön

Civilstånd

Man

Kvinna

Yrke

Födelsehemkommun

Födelsestat

Nationalitet

Modersmål

Tidigare nationaliteter, datum för ändring
Övriga nationaliteter

B2. Kontaktuppgifter gällande föremålet för utredningen
Gatuadress

Postnummer

Postanstalt

Postadress, om annan än ovan

Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer under tjänstetid

Mobiltelefon

E-postadress

Föremålet för utredningen har en spärrmarkering enligt 36 § befolkningsregisterlagen (skyddskraven beaktas i hanteringen av uppgifterna)
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C. Uppgifter gällande normal säkerhetsutredning av person

Om ansökan gäller en normal säkerhetsutredning av person, fyll i uppgifterna om de platser utomlands där ni varit bosatt under de
senaste tio åren (fortsätt vid behov på en skild bilaga).
Orsak till boendet

Tidsperiod för vistelsen

D. Delgivning och samtycke (föremålet för utredningen fyller i och undertecknar)
Jag har informerats om säkerhetsutredningen i förväg.
Jag har informerats om den databehandling som sker i samband med säkerhetsutredningen.
Jag har informerats om att jag vid behov kan bli intervjuad i samband med säkerhetsutredningen.
Jag har informerats om rätten att få information om innehållet i säkerhetsutredningen.
Jag har informerats om syftet med och användningen av säkerhetsutredningen och uppföljningen av tillförlitligheten.
Jag ger mitt samtycke till att säkerhetsutredning av person görs och till att tillförlitligheten uppföljs och information förvärvas.
Samtycket gäller alla situationer under anställningsförhållandet eller uppgiften samt alla uppgifter inom samma förvaltningsgren.
Jag intygar att de uppgifter jag gett är korrekta och ger mitt samtycke till att de kontrolleras. Genom min underskrift bekräftar jag att jag
läst och godkänner ovanstående punkter.
Ort och datum

Underskrift

E. Bilagor till ansökan
Personuppgiftssidor i pass____st (om föremålet för säkerhetsutredning har utländskt medborgarskap)
Matrikelutdrag eller annan utredning om utbildning och tjänste- och arbetsförhållanden (behövs för normal och omfattande
säkerhetsutredning)
Personuppgiftssida vid omfattande säkerhetsutredning (Då man ansöker om omfattande säkerhetsutredning av person bör en
blankett för personuppgifter enligt 28 § i lagen fogas till ansökan eller sändas separat. Blankett finns att få på separat begäran.)
Ansökningar om säkerhetsutredning av närstående till person som är föremål för omfattande säkerhetsutredning ____ st
Intyg från utländsk myndighet (26 § 1 mom.)
Annat, vad?

F. Myndighetens anteckningar
Utredningens nr

Säkerhetsutredning görs inte (10 §)
Begränsad säkerhetsutredning görs

Normal säkerhetsutredning görs

Intervjuas

Arbetsgivaren ombeds i samband med säkerhetsutredningen fästa uppmärksamhet vid behovet av att vidta de åtgärder som avses i 17 § 2 mom. 4 punkten
Intyg över narkotikatest
Inhämtande av kredituppgifter
Läkarundersökning
I fråga om närstående till person som är föremål för omfattande säkerhetsutredning utförs en normal säkerhetsutredning av person (separat
ansökningsblankett)

