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Yritysturvallisuusselvityshakemus
(Turvallisuusselvityslaki 726/2014)
Hakemuksen diaarinumero
(toimivaltainen viranomainen täyttää)

A1. HAKIJAN TIEDOT
Hakija (organisaatio)

Y-tunnus

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilön nimi ja asema

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

A2. SELVITYKSEN KOHTEEN TIEDOT
Organisaatio
HUOMIOI LIITE 1

Y-tunnus

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilön nimi ja asema

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Hyväksytty tietoturvallisuuden arviointilaitos (1405/2011) on laatinut arvioinnin organisaatiosta
HUOMIOI LIITE 2
kyllä
ei

A3. SELVITYKSEN LAATIMISELLE SÄÄDETTYJEN EDELLYTYSTEN TÄYTTYMINEN
Valitse yksi kohta. Tämän lisäksi liitä hakemukseen tarkemmat tiedot selvityksen laatimisen perusteista. Tarkemmat tiedot
yritysturvallisuusselvityksen laatimisen edellytyksistä löytyvät lain 36 §:sta.
Selvityksen kohteelle luovutetaan sopimuksen yhteydessä viranomaisen luokiteltuja tietoja (ST I -ST III)
HUOMIOI LIITE 3
Selvityksen kohde voi tulla valituksi kansainväliseen tarjouskilpailuun taikka toisessa valtiossa järjestettävään hankkeeseen
HUOMIOI LIITE 3 JA 4
Selvitys on laadittava kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen toteuttamiseksi
HUOMIOI LIITE 3
Selvityksen kohde aloittaa yritystoiminnan toisessa valtiossa
HUOMIOI LIITE 3 JA 4
Selvityksen kohde harjoittaa ydin- tai räjähdysaineisiin liittyvää toimintaa (21§:n 1 mom. kohdat 5 ja 6)
HUOMIOI LIITE 3
Selvityksen kohteella tai sen työntekijöillä on pääsy 21§:n 1.mom kohdissa 5 ja 6 tarkoitettuihin tietoihin taikka tiloihin tai alueelle
HUOMIOI LIITE 3
Selvitys on laadittava lain tai sen nojalla annetun säännöksen mukaan
HUOMIOI LIITE 3
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A4. SELVITETTÄVÄ TIETOTURVALLISUUDEN TASO
Valitse yksi kohta molemmilta riveiltä, mikäli yritysturvallisuusselvityksen avulla on tarkoitus osoittaa yrityksen täyttävän määrätty
tietoturvallisuuden taso. Muussa tapauksessa jätä kohdat täyttämättä.
Tietoturvallisuuden taso
ST IV
Käytettävä arviointiperuste
HUOMIOI LIITE 5

ST III / (EU-C/NC)

KATAKRI

ST II / (EU-S/NS)

ST I / (EU-TS/CTS)

VAHTI-ohjeet

Muu, mikä?

A5. YRITYSTURVALLISUUSSELVITYKSEN LAAJUUS
Yritysturvallisuusselvitys voidaan tehdä myös osittaisena, jos se on selvityksen tarkoituksen toteuttamiseksi perusteltua. Valitse kohdat,
jotka esitetään sisällytettäväksi yritysturvallisuusselvitykseen.
Selvityksen kohteen vastuuhenkilöiden taustaselvitys (3§ 1 mom. kohta 7)
HUOMIOI LIITE 6
Selvityksen kohteen (organisaation) rekisteriperusteinen taustaselvitys

Selvityksen kohteen hallinnollinen turvallisuus ja henkilöstöturvallisuus

Selvityksen kohteen fyysinen turvallisuus

Selvityksen kohteen tekninen tietoturvallisuus

A6. SELVITYKSEN KOHTEEN ALIHANKKIJOIDEN TIEDOT
Toimivaltainen viranomainen voi ulottaa yritysturvallisuusselvityksen koskemaan myös selvityksen kohteen alihankkijana toimivia
yrityksiä. Hakemuksen liitteestä tulee ilmetä ne alihankkijat, joiden kanssa selvityksen kohde aikoo tehdä sopimuksen
yritysturvallisuusselvityksen perusteena olevan hankkeen toteuttamisesta. Alihankkijoiden tiedot tulee ilmoittaa samassa laajuudessa,
kuin kohdassa A2. Lisäksi liitteestä tulee ilmetä jokaisen alihankkijan osuus hankkeen toteuttamisessa. HUOMIOI LIITE 2 JA 7.

A7. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennös
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A8. HAKEMUKSEN LIITTEET
Yritysturvallisuusselvityshakemus on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella lähtökohtaisesti julkinen
asiakirja. Hakija voi kuitenkin lisätä hakemuksen liitteeksi hakijan tai selvityksen kohteen salassa pidettäviä tietoja, joita käsitellään ja
säilytetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti salassa pidettävinä osana
yritysturvallisuusselvitystä.
LIITE 1
Suostumusasiakirja, josta ilmenee selvityksen kohteen suostumus yritysturvallisuusselvityksen laatimiseen (jollei selvityksen kohde
ole hakija). Asiakirjasta tulee käydä ilmi, että selvityksen kohde on ennen suostumuksen antamista saanut tiedon
yritysturvallisuusselvityksen ja luotettavuuden seurannan tarkoituksesta ja niiden käytöstä.
LIITE 2
Kopiot tietoturvallisuuden arviointilaitoksen antamista todistuksista, jos selvityksen kohteesta tai alihankkijoista on laadittu
tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetussa laissa (1405/2011) tarkoitetun hyväksytyn arviointilaitoksen laatima arviointi
LIITE 3
Asiakirjat, joista käy ilmi yritysturvallisuusselvityksen tarve, tarkat tiedot luovutettavasta tai muodostuvasta salassa
pidettävästä tietoaineistosta ja tulevista tietojenkäsittely- ja säilytystiloista, mikäli tilat on päätetty jo hakemusvaiheessa.
LIITE 4
Selvitys kansainvälisestä hankkeesta tai tarjouksesta, jos hanke tai tarjouskilpailu on selvityksen laatimisen perusteena sekä
kansainvälisen järjestön tai toimielimen säännöt tai toisen valtion laki, jossa edellytetään yritysturvallisuusselvityksen laatimista
LIITE 5
Yritysturvallisuusselvityksessä käytettävä arviointiperuste, jos kyseessä on muu kuin KATAKRI tai VAHTI-ohjeet

LIITE 6
Selvityksen kohteen vastuuhenkilöiden henkilöturvallisuusselvityshakemukset, mikäli osana yritysturvallisuusselvitystä laaditaan
selvityksen kohteen vastuuhenkilöiden taustaselvitys
LIITE 7
Alihankkijoiden A2.-kohdan mukaiset tiedot (pois lukien liitteen 1 suostumusasiakirja) sekä selvitys jokaisen alihankkijan
osuudesta yritysturvallisuusselvityksen perusteenaolevan hankkeen toteuttamisessa

