Henkilöturvallisuusselvityshakemus

Viivakoodi
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Turvallisuuselvityslaki (726/2014)
Lähetteen diaariotiedot

Salassapitoleima

A1. Turvallisuusselvityksen laajuus
Suppea

Perusmuotoinen

Laaja

A2. Hakijan tiedot (Työnantaja/toimeksiantaja täyttää)
Hakija (organisaatio)

Maanpuolustuskorkeakoulu

Yhteyshenkilön nimi ja asema

Valintaupseeri kapteeni Esko Äärynen
Puhelin

Sähköpostiosoite

esko.aarynen@mil.fi

0299 530 214

A3.Selvityksen hakemisen peruste
Nimitys virka- tai työsuhteeseen

Kansainvälisen henkilöturvallisuustodistuksen hakeminen (PSC, KvTituL
588/2004)

Pääsy viranomaisen turvallisuusluokiteltuun tietoon/tilaan

Henkilöturvallisuustodistuksen hakeminen (43 §)

Koulutukseen hakeutuminen

Turvallisuusselvityksen uusiminen

A4. Tehtävän tiedot

Yritys/työnantaja

Tehtävänimike

Maanpuolustuskorkeakoulu / Tutkimusala

Opiskelija (jatkotutkinnot)

Tarkka tehtäväkuvaus (mitä tekee, missä tekee)

Tohtorikoulutusohjelma

Kuvaus suojattavasta tilasta tai tiedosta (ml.suojattavan tiedon taso)

Työ- tai virkasuhde on vakituinen/
toistaiseksi voimassa oleva

Työ- tai virkasuhde on määräaikainen ajalle:

A5. Hakija hakee selvityksen kohteesta lisäksi itse
Lääkärintodistuksen

Huumausainetestin

Luottotiedot

B1. Selvityksen kohteen henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet

Entiset nimet

Henkilötunnus (jos ei ole, syntymäaika)

Sukupuoli

Mies

Siviilisääty

Nainen

Ammatti

Syntymäkotikunta

Syntymävaltio

Kansalaisuus

Äidinkieli

Entiset kansalaisuudet, muutospäivämäärät
Muut kansalaisuudet

B2. Selvityksen kohteen yhteystiedot
Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Postiosoite, jos eri kuin yllä

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero virka-aikana

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite

Selvityksen kohteella on väestörekisterilain 36 §:n mukainen turvakielto (tietoja käsitellään suojausvaatimukset huomioiden)
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C. Perusmuotoista henkilöturvallisuusselvitystä koskevat tiedot

Jos haettavana on perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys, täyttäkää alla olevaan taulukkoon tiedot asuinpaikoistanne ulkomailla
edellisen kymmenen vuoden ajalta (jatkakaa tarvittaessa erillisellä liitteellä).
Osoite

Valtio

Asumisen syy

Oleskeluajanjakso

D. Tiedoksiannot ja suostumukset (selvityksen kohde allekirjoittaa ja täyttää)
Turvallisuusselvityksen tekemisestä on ilmoitettu minulle etukäteen.
Olen saanut tiedon turvallisuusselvitykseen liittyvästä tietojenkäsittelystä.
Olen saanut tiedon, että osana turvallisuusselvitystä minua voidaan tarvittaessa haastatella.
Olen saanut tiedon oikeudesta saada tietoja turvallisuusselvityksen sisällöstä.
Olen saanut tiedon turvallisuusselvityksen sekä luotettavuuden seurannan tarkoituksesta ja käytöstä.
Annan suostumukseni henkilöturvallisuusselvityksen tekemiselle sekä siihen liittyvälle luotettavuuden seurannalle ja tietojenhankinnalle.
Annettu suostumus kattaa kaikki tilanteet palvelusuhteen tai tehtävän aikana sekä kaikki saman hallinnonalan tehtävät.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja annan suostumukseni niiden tarkistamiseen. Allekirjoituksellani vahvistan lukeneeni ja hyväksyväni
ylläolevat kohdat.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

E. Hakemuksen liitteet
Passin henkilötietosivuja ____kpl (jos selvityksen kohteella ulkomaan kansalaisuus)
Nimikirjaote tai muu selvitys koulutuksesta ja virka- ja työsuhteista (tarvitaan perusmuotoiseen ja laajaan turvallisuusselvitykseen)
Laajan henkilöturvallisuusselvityksen henkilötietosivu (Laajaa henkilöturvallisuusselvitystä haettaessa tulee hakemukseen liittää tai
erikseen toimittaa lain 28 §:ssä tarkoitettu henkilötietolomake . Lomake on saatavilla erikseen pyydettäessä).
Laajan henkilöturvallisuusselvityksen kohteen läheisen henkilöturvallisuusselvityshakemuksia ____ kpl
Ulkomaan viranomaisen myöntämä todistus (26 § 1 Mom)
Muu, mikä?

F. Viranomaisen merkintöjä
Selvityksen nro

Turvallisuusselvitystä ei tehdä ( 10 § )
Turvallisuusselvitys tehdään suppeana

Turvallisuusselvitys tehdään perusmuotoisena

Haastatellaan

Turvallisuusselvityksen antamisen yhteydessä työnantajaa pyydetään kiinnittämään huomiota tarpeeseen toteuttaa 17 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä:
Huumausainetestiä koskeva todistus
Luottotietojen hankkiminen
Lääkärintarkastuksen suorittaminen
Laajan henkilöturvallisuusselvityksen kohteen läheisestä tehdään perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (erillinen hakemuslomake)

