Turvallisuusselvitykset

SUOJELUPOLIISI – TURVALLISUUS- JA TIEDUSTELUPALVELU
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Miksi turvallisuusselvityksiä
tehdään?

Millaisiin tehtäviin
selvitys laaditaan?

Turvallisuusselvitysten tarkoituksena on suojella Suomen
turvallisuutta. Henkilöturvallisuusselvityksessä tarkastellaan ihmisen taustoja, jotta hänen luotettavuutensa
voidaan varmistaa. Selvityksiä laaditaan tehtävistä, joissa
ihminen esimerkiksi käsittelee salassa pidettävää tietoa tai
pääsee kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeään tilaan.
Menettely täydentää muita turvallisuusjärjestelyjä.

Turvallisuusselvityksiä laaditaan vain tehtäviin, jotka
on määritelty turvallisuusselvityslaissa. Selvitys tehdään tehtävissä, joissa edellytetään erityistä luotettavuutta. Selvityksen hakijana on tavallisesti työnantaja
tai toimeksiantotehtävän antaja. Noin puolet henkilöturvallisuusselvityksistä tehdään valtion viranomaisille
ja puolet yrityksille.

Tarkoitus on estää Suomen turvallisuudelle tärkeiden tietojen
päätyminen vääriin käsiin. Vieraita valtioita voi kiinnostaa
vaikkapa suomalainen päätöksenteko tai huipputeknologia.

Ministeriöt,
virastot

Turvallisuusviranomaiset,
kuten poliisi

Suuret
vientiyritykset

Kriittiseen
infrastruktuuriin
liittyvät yritykset

Selvityksessä tarkastellaan muun muassa sitä, onko ihminen syyllistynyt
rikoksiin tai onko hänellä taloudellisia vaikeuksia, jotka voisivat altistaa
hänet painostukselle tai muulle epäasialliselle vaikuttamiselle.
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Turvallisuusselvityksen
laajuus riippuu
tehtävästä
Tarvittavan turvallisuusselvityksen laajuus riippuu
työtehtävästä. Laajuuteen vaikuttaa esimerkiksi se,
millaista tietoa työntekijä käsittelee. Mitä laajempi
selvitys tehdään, sitä useampia tietolähteitä
käytetään.
Suppea turvallisuusselvitys
Voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun työntekijä pääsee työtehtävissään kansallisen
turvallisuuden kannalta merkittävään tilaan tai siirtää merkittäviä omaisuuseriä.

Perusmuotoinen turvallisuusselvitys
. oidaan tehdä esimerkiksi ihmisestä, joka voisi työtehtävissään merkittävästi
V
vaarantaa valtion turvallisuuden. Tällaisia tehtäviä voivat olla vaikkapa kriittisten
tietojärjestelmien pääkäyttäjän tehtävät, valtion tai puolustushallinnon työt,
ilmailualan tehtävät tai erilaiset varautumiseen liittyvät tehtävät.

Laaja turvallisuusselvitys
Voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun työntekijä käsittelee työtehtävissään salaisia
tai erittäin salaisia tietoja useammin kuin satunnaisesti.

4

5

Turvallisuusselvityksen kannalta olennaista on

Mikä vaikuttaa
turvallisuusselvitykseen?
Suojelupoliisi tarkastelee turvallisuusselvityksessä
henkilön taustoja ja asioita, jotka voivat tehdä henkilöstä
alttiin erilaiselle vaikuttamiselle. Supon asiantuntijat
arvioivat aina yksilöllisesti ihmisen tilannetta kansallisen
turvallisuuden näkökulmasta.
Selvitys ei siis ole automatisoitua rekistereiden tarkistamista. Selvityksessä käytetään vain laissa erikseen määriteltyjä tiedonhankintakeinoja. Esimerkiksi puhelintasi ei
kuunnella eikä tietoliikennettäsi seurata.

Oletko syyllistynyt rikoksiin tai oletko
epäiltynä rikoksesta?
Harkinnassa huomioidaan, minkä ikäisenä rikos on tehty ja
kuinka kauan siitä on aikaa.

Onko sinulla merkittäviä taloudellisia vaikeuksia?
Maksuhäiriömerkinnät käydään läpi tapauskohtaisesti. Lisäksi
laajoissa turvallisuusselvityksissä taloudellista tilannetta arvioidaan laajemmin.

Onko sinulla merkittäviä ulkomaansidonnaisuuksia?
Ulkomaansidonnaisuudet voivat liittyä esimerkiksi kansalaisuuteen, ulkomailla olevaan omaisuuteen tai läheisiin. Tarkoitus on
löytää asiat, jotka voivat altistaa sinut painostukselle.

Oletko osallistunut laittomaan demokratian
vastaiseen toimintaan?
Poliittinen toiminta tai kansalaisaktivismi ei vaikuta selvitykseen.

Onko sinulla yhteyksiä ääriliikkeisiin?
Ääriliikkeiden ekstremistinen toiminta voi olla esimerkiksi
väkivaltaista mellakointia tai tuhotöitä.

Onko sinulla vaikeuksia elämänhallinnan kanssa?
Esimerkiksi päihde- tai peliriippuvuus voi vaikuttaa
turvallisuusselvitykseen.
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Näin turvallisuusselvitys etenee
1

2

Sinut valitaan uuteen
tehtävään

Annat suostumuksesi
selvityksen tekemiseen

Turvallisuusselvitys tehdään,
kun sinua ollaan nimittämässä Suomen turvallisuuden kannalta merkitykselliseen tehtävään.

Turvallisuusselvitys tehdään vain, jos annat itse
siihen luvan. Suostumuksen voi antaa Supon sähköisessä asiointipalvelussa
tai kirjallisesti rekrytoivan
työnantajan kautta.
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Toimitat hakemuksen
ja sen liitteet (tulevalle)
työnantajallesi
Turvallisuusselvityshakemus kannattaa täyttää
huolellisesti, sillä puutteellinen hakemus hidastaa selvityksen tekemistä
ja sitä kautta rekrytointia.
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Suojelupoliisi tekee
selvityksen

Selvitys valmistuu

Suojelupoliisi selvittää
taustasi laissa määriteltyjen tietolähteiden ja
huolellisen kokonaisharkinnan perusteella.
Selvitys perustuu
turvallisuusselvityslakiin. Selvitykseen
kuluu keskimäärin 25
arkipäivää.

Sinut haastatellaan
Lisää tietoa turvallisuusselvityksistä sekä vastauksia usein
kysyttyihin kysymyksiin saat Suojelupoliisin verkkosivuilta:
supo.fi/turvallisuusselvitykset.
Omaa hakemustasi koskevat kysymykset voit esittää rekrytoivalle työnantajalle.
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Työnantaja päättää
nimityksestäsi

Suojelupoliisi ilmoittaa selvityksen
tuloksen työnantajalle. Suurimmassa
osassa selvityksistä ei
ole huomautettavaa.
Työnantaja kertoo
selvityksen tuloksen
sinulle.
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Lisätietoja
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Tarvittaessa selvitykseen
kuuluu kirjallisen hakemuksen
lisäksi myös henkilökohtainen
haastattelu.

Palkkaamispäätöksen
tekee aina työnantaja, ei
Suojelupoliisi. Turvallisuusselvitys on voimassa
lähtökohtaisesti viisi
vuotta. Jos syyllistyt
tänä aikana esimerkiksi
työtehtävän kannalta merkitykselliseen
rikokseen, Suojelupoliisi
ottaa sinuun yhteyttä.
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Jos selvityksessäsi on
ilmoitettavaa työnantajalle
Jos selvityksessä tulee esiin
jotakin tehtävän kannalta merkittävää, Suojelupoliisi antaa työnantajalle kirjallisen ilmoituksen.
Sinulla on oikeus nähdä ilmoitus
ja saada siitä jäljennös.
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Millaiset asiat vaikuttavat
turvallisuusselvityksen läpimenoon?
Jukka on hakenut kiinnostavaa virkaa ulkoministeriöstä. Tehtävässä käsitellään Suomen turvallisuuden kannalta merkittävää tietoa. Siksi tehtävään tehdään turvallisuusselvitys. Jukka
on jäänyt kiinni 14-vuotiaana myymälävarkaudesta. Nyt häntä jännittää, miten asia vaikuttaa
selvitykseen.

Huippuvirkaan hakeneelle Jennille tehdään laaja turvallisuusselvitys, jossa tarkastellaan
myös ulkomaansidonnaisuuksia. Jenni on asunut työnsä puolesta pari vuotta Intiassa.
Vaihto-oppilaana hän asui vuoden Ranskassa, missä hän tapasi nykyisen aviomiehensä.
Vaikuttavatko nämä sidonnaisuudet selvitykseen?

Asia ei vaikuta selvitykseen, sillä alle 15-vuotiaana tehtyjä rikoksia ei oteta huomioon turvallisuusselvityksessä.

Eivät todennäköisesti vaikuta. Sidonnaisuudet ulkomaille ovat yhä arkipäiväisempi osa monen suomalaisen elämää, eikä niiden olemassaolo ole turvallisuusselvityksessä haitta. Selvityksen tarkoitus on tuoda esiin sellaiset asiat, jotka
voivat altistaa ihmisen toisen valtion painostukselle.

23-vuotias Elli on saanut kesätyön lentokentältä. Hänestä tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Hän on jäänyt kiinni kannabiksen hallussapidosta 21-vuotiaana. Vaikuttaako
asia turvallisuusselvitykseen?

Voi vaikuttaa. Huumausaineen käyttörikos näkyy rekistereissä kolme vuotta.
Sen jälkeen asia ei nouse esiin turvallisuusselvityksissä. Suojelupoliisi harkitsee
tapauskohtaisesti, onko selvityksen yhteydessä esiin tullut merkintä merkityksellinen turvallisuusselvityksen kannalta.
Liisaa ollaan palkkaamassa Suomelle tärkeän vientiyrityksen taloushallintoon. Hänellä on
ollut menneisyydessään talousvaikeuksia, jotka johtivat luottotietojen menettämiseen.
Vaikuttaako asia turvallisuusselvitykseen?

Voi vaikuttaa. Suojelupoliisi voi ilmoittaa menneisyyden maksuhäiriöistä työnantajalle, jos ne ovat olennaisia haettavan työtehtävän kannalta. Neljä vuotta
vanhoja ulosottomerkintöjä ei yleensä oteta huomioon. Luotto- ja ulosottotiedot tarkistetaan perusmuotoisessa ja laajassa turvallisuusselvityksessä, mutta ei
suppeassa.

10

Ilkan turvallisuusselvityslomakkeisiin täyttämät tiedot ja Suojelupoliisin rekisteritarkistuksissa
löytämät tiedot eivät vastaa toisiaan. Vaikuttaako asia selvitykseen?

Todennäköisesti vaikuttaa. Menettelyssä valehteleminen johtaa tavallisesti työnantajalle toimitettavaan kirjalliseen ilmoitukseen.
Valtionhallinnossa työskentelevästä Mikosta on tehty turvallisuusselvitys. Mikko jää kiinni
pahoinpitelystä. Onko tuomiolla merkitystä, jos turvallisuusselvitys on jo tehty?

Turvallisuusselvitykseen liittyy viiden vuoden luotettavuusseuranta. Mahdollisen rikoksen kohdalla Suojelupoliisi odottaa, että asia etenee esitutkintaan. Jos
Supo ilmoittaa asiasta työnantajalle, ihminen saa lausua asiasta ensin aina itse
Supolle.
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