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Anvisning om att fylla i ansökan om säkerhetsutredning av person 

 

Syftet med denna anvisning är att göra det lättare att fylla i en ansökan om 

säkerhetsutredning av person. Se till att ansökan om säkerhetsutredning blir noggrant ifylld 

för att bidra till en optimal handläggningsprocess.  

 

Skyddspolisen behandlar inte ofullständigt ifyllda ansökningar om 

säkerhetsutredning. Bristfälliga ansökningar återlämnas till den som ansökt om 

säkerhetsutredning, dvs. till den sökande organisationen eller uppdragsgivaren. 

 

Förfarandet med säkerhetsutredning av person baserar sig på säkerhetsutredningslagen 

(726/2014).  

 

Den som utredningen gäller, dvs. en person som ska rekryteras eller en redan anställd 

person, ska alltid på förhand informeras om att en säkerhetsutredning ska göras. Denna 

information kan ingå till exempel i platsannonsen gällande den lediga uppgiften eller i 

uppdragsbeställningen. 

 

Ansökningsblanketten 
Punkterna A1–A5 i ansökningsblanketten fylls i av den sökande organisationen och 

punkterna B1–E fylls i av den person som utredningen gäller. För att påskynda förfarandet 

förvissa dig om att du använder den senaste versionen av ansökningsblanketten, som kan 

laddas ner på webbsidan www.supo.fi/sakerhetsutredningarna.  

 

Ansökan om säkerhetsutredning etapp för etapp: 

 

A1. Säkerhetsutredningens omfattning 

Kryssa för säkerhetsutredningens omfattning. 

  

 Det framgår av 19 § i säkerhetsutredningslagen hurdana arbetsuppgifter som ger 

anledning till en normal säkerhetsutredning av person. 

 

 Det framgår av 21 § i säkerhetsutredningslagen hurdana arbetsuppgifter som ger 

anledning till en begränsad säkerhetsutredning av person.  

 

 Det framgår av 20 § i säkerhetsutredningslagen hurdana arbetsuppgifter som ger 

anledning till en omfattande säkerhetsutredning av person.  

 

För att påskynda processen kan du i problematiska fall redan på förhand ta kontakt med 

säkerhetsutredningsenheten för att grunderna för och omfattningen av säkerhetsutredningen 

ska bedömas. 

 

 

A2. Uppgifter om sökanden 

Ange namnet på den godkända organisation eller person som ansöker om 

säkerhetsutredning av person. 

 

http://www.supo.fi/
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Kontaktperson, telefon och e-postadress: 

 Ange i denna punkt kontaktuppgifterna för den person inom den sökande organisationen 

som kan ge ytterligare uppgifter beträffande ansökan i fråga. 

 Vänligen observera att vi ger information om resultatet av en säkerhetsutredning av person 

enbart till aktörer som förts in i Skyddspolisens sökanderegister. 

 Kontaktpersonen för ansökan informeras inte om utredningens resultat om han eller henne 

inte angetts som kontaktperson även i sökanderegistret. 

 

A3. Grund för ansökan om utredning 

Kryssa för grunden för ansökan. 

 

 Utnämning till tjänste- eller arbetsförhållande: Den som ansöker om säkerhetsutredning 

tänker anställa den person som utredningen gäller i tjänste- eller arbetsförhållande. 

Utredningen söks då av den blivande arbetsgivaren till den som utredningen gäller. 

 Tillgång/tillträde till säkerhetsklassificerad information / säkerhetsklassificerat utrymme som 

tillhör myndighet: Utredningen söks av en myndighet, och den som utredningen gäller ska 

ges tillträde till myndighetslokaler. Alternativt har den som utredningen gäller 

arbetsuppgifter som omfattar behandling av sekretessbelagda myndighetshandlingar (lag 

om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). 

 Ansökan till utbildning: Den som utredningen gäller ska söka till exempel till väktarutbildning 

eller annan utbildning som avses i 21.2 § i säkerhetsutredningslagen. 

 Ansökan om intyg över säkerhetsutredning av person: Den som ansöker om utredning 

ansöker om intyg för den som en säkerhetsutredning av person gäller. En särskild 

motivering ska ges för att påvisa behovet av att ett intyg utfärdas. 

 Förnyande av säkerhetsutredning: Undantagsvis kan en säkerhetsutredning göras på nytt i 

vissa situationer som avses i 54 § i lagen. Då kan det vara fråga om till exempel 

förändringar i arbetsuppgifterna för den som utredningen gäller, eller i hans eller hennes 

situation för övrigt, som ska beaktas när en utredning görs.  

 

A4. Information om uppgiften 

 

 Syftet med fält A4 gällande information om uppgiften är att lämna alla de upplysningar som 

behövs för att kunna kontrollera att ansökan om säkerhetsutredning av person är lagenlig 

(19–22 § i säkerhetsutredningslagen). 

 Uppgiftsbenämning: Ange den position som personen i sitt arbete ska inneha. 

 Företag/arbetsgivare: Ifylls endast ifall arbetsgivaren till personen är någon annan än den 

som ansöker om utredning.  

 Exempel: Utredningen söks av Skyddspolisen och arbetsgivaren är 

Fastighetstjänster Ab 

 Noggrann befattningsbeskrivning (gör vad, var): En tydlig och noggrann beskrivning av 

innehållet i arbetsuppgifterna för den som utredningen gäller samt av arbetsutrymmena och 

arbetsmiljön. 

 Beskrivning av det utrymme eller den information som bör skyddas (inkl. informationens 

skyddsnivå): En noggrann beskrivning av hurdana lokaler och hurdan information personen 

i sina arbetsuppgifter har tillträde/tillgång till. 

 

 Exempel:  
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 Personen får permanent tillträde till Åbo huvudpolisstation.  

 Får i Helsingfors tillträde till en datorhall av betydelse för allmänt fungerande 

datakommunikationsförbindelser.  

 Arbetsuppgifterna omfattar hantering av handlingar på skyddsnivå IV och tillfälligt 

hantering av handlingar på skyddsnivå III.  

 Det vill säga en konkret beskrivning av utrymmet eller informationen, till exempel 

asylhandlingar. 

 Fälten gällande uppgiftsbenämning, arbetsgivare och befattningsbeskrivning samt närmare 

upplysningar om den sistnämnda ska alltid ifyllas.  

 

 Kryssa för typ av arbetsförhållande: Om tjänste- eller arbetsförhållandet ska gälla för viss 

tid, ska tidsperioden för visstidsanställningen alltid anges. Till exempel om den sökande 

organisationen och underleverantören har ett avtal med giltighetstid på 6 månader, är det 

avtalsperioden som ska anges som anställningstid. Typen av anställning och 

anställningstiden beror på uppdraget. Ifall tjänste- eller arbetsförhållandet gäller tills vidare, 

är giltighetstiden för säkerhetsutredningen fem år. 

 Exempel: 

 En myndighet ingår ett städavtal med Rengöringstjänster Ab för perioden 

1.1.2018–31.12.2018. Då är det denna period som anges som anställningstid, 

även om städaren är tillsvidareanställd vid Rengöringstjänster Ab. 

 Det är alltså fråga om hur länge den som utredningen gäller / serviceföretaget 

ska utföra arbete åt sökanden.  

 

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

 Kryssa för de alternativ som sökanden själv ansöker om. 

 

B1. Personuppgifter gällande föremålet för utredningen 

 Personbeteckningen måste i ansökan anges i sin helhet.  

 En utlänning kan ha en finsk personbeteckning. Om sådan saknas, anges i så fall 

födelsedatumet.  

 

B2. Kontaktuppgifter gällande föremålet för utredningen 

 Kom ihåg att vid behov kryssa för spärrmarkering med stöd av 36 § i lagen om 

befolkningsdatasystemet. 

 

C. Uppgifter gällande normal säkerhetsutredning av person 

 I fråga om begränsad säkerhetsutredning av person är det inte obligatoriskt att lämna 

upplysningar om utlandsboende för att ansökan ska behandlas. Sådana upplysningar kan 

dock vara till nytta vid bedömningen av hur heltäckande utredningen är.  

 Denna information måste däremot anges i fråga om ansökan om normal eller omfattande 

säkerhetsutredning. 

 

D. Delgivning och samtycke (föremålet för utredningen fyller i och undertecknar) 

Den sökande organisationen måste informera den person som utredningen gäller om 

följande: 

 Skyddspolisen kan intervjua den som utredningen gäller om hans eller hennes situation i 

allmänhet, vistelse utomlands och relationer till utländska medborgare samt om andra 
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sådana omständigheter som är av särskild betydelse för bedömningen av personens 

tillförlitlighet med tanke på de arbetsuppgifter som föranleder utredningen (23 § i 

säkerhetsutredningslagen). 

 Den som utredningen gäller har rätt att av den behöriga myndigheten på begäran få de 

uppgifter som ingår i utredningen. Den som utredningen gäller ska informeras om 

utredningens resultat och ska få det eventuella skriftliga utlåtandet för påseende. 

 Genom att underteckna ansökningsblanketten för säkerhetsutredningen ger den som 

utredningen gäller sitt samtycke till att en säkerhetsutredning genomförs samt till kontroll 

över oförvitlighet med stöd av 51 § i säkerhetsutredningslagen. Utredningen görs genom att 

utföra registerkontroller angående den som utredningen gäller samt genom att vid behov 

intervjua personen i fråga. Utredningen används inte för andra ändamål. Giltighetstiden för 

utredningen är fem år, om inte utredningen sökts för en begränsad tidsperiod. Om den som 

utredningen gäller gör sig skyldig till eller misstänks för ett brott, kan myndigheten informera 

arbetsgivaren om detta efter att först ha hört den som utredningen gäller.  

 I ansökan ska alltid anges ort och datum, och den ska förses med underskrift och 

namnförtydligande. Ansökningar utan underskrift behandlas inte. 

 

E. Bilagor till ansökan 

 Om den som utredningen gäller är en utländsk medborgare, ska till ansökan alltid bifogas 

en passkopia eller för Schengenmedborgare en kopia av identitetskortet. 

 I fråga om begränsade säkerhetsutredningar är det inte nödvändigt att bifoga till ansökan 

något matrikelutdrag eller någon meritförteckning. Uppgifterna i en meritförteckning kan 

dock vara till nytta vid bedömningen av hur heltäckande utredningen är. 

 I fråga om normala säkerhetsutredningar ska ett matrikelutdrag eller en meritförteckning 

bifogas till ansökan ifall utredningen görs med tanke på en tjänstetillsättning.  

 I fråga om omfattande säkerhetsutredningar ska till ansökan alltid bifogas ett matrikelutdrag 

eller, om sådant saknas, en utredning om utbildning och tjänste- och arbetsförhållanden.  

 En ansökan om omfattande säkerhetsutredning ska alltid ha som bilaga  

 en blankett för personuppgifter och  

 en blankett för utländska bindningar 

 som båda ska vara undertecknade. 

 Därtill ska till en ansökan om omfattande säkerhetsutredning bifogas en ansökan om 

normal säkerhetsutredning av person gällande en närstående. 

 En omfattande säkerhetsutredning av person innebär att den som utredningen gäller 

intervjuas. 

 Säkerhetsutredningsenheten tar kontakt med den som utredningen gäller för att 

komma överens om intervjutiden. 

 

F. Myndighetens anteckningar 

 Den behöriga myndigheten fyller i punkt F. 

 

Ytterligare information till sökanden 

 

 Säkerhetsutredningen binder inte den för vars räkning utredningen har gjorts.  

 En begränsad säkerhetsutredning kan oftast göras av en person som i sina arbetsuppgifter 

får tillträde till exempel till lokaler av betydelse för säkerheten. Då är det vanligen fråga om 
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s.k. stödfunktioner utan sakkunnigroll, men till följd av personens tillträdesrättigheter blir det 

möjligt för honom eller henne att utan särskild sakkunskap orsaka skada för den allmänna 

säkerheten eller något annat allmänt intresse på andra sätt än genom att skada 

infrastrukturen. Vi ber vänligen att de som ansöker om säkerhetsutredning i fråga om 

sådana arbetsuppgifter fäster särskild uppmärksamhet vid motiveringen för ansökan. 

 Företagskonfidentiell eller offentlig information utgör i sig själv inte någon tillräcklig grund 

för en begränsad säkerhetsutredning. 

 I avtal företag emellan ingår ibland klausuler som förutsätter att bakgrunden hos 

personalen kontrolleras, men detta utgör i sig själv inte någon tillräcklig grund för att en 

säkerhetsutredning ska göras, och binder inte Skyddspolisen. 

 Sökanden ska förstöra det skriftliga meddelandet om säkerhetsutredningen senast efter 

sex månader. 

 Den som ansökt om säkerhetsutredning ska informera den som utredningen gäller om 

utredningens resultat. Om utredningen har getts i skriftlig form, ska utredningen även ges 

för påseende till den som utredningen gäller. 


