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949/2017

Lag
om ändring av säkerhetsutredningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i säkerhetsutredningslagen (726/2014) 11 § 3 mom., 23 § 1 och 3 mom., 27 och

28 § samt 48 § 5 mom. och
fogas till 3 § 1 mom. en ny 9 a-punkt, till 11 § ett nytt 4 mom., till 25 §, sådan den lyder

delvis ändrad i lag 931/2016, nya 3 och 4 mom. och till lagen nya 28 a och 28 b § som
följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

9 a) utländska bindningar i fråga om den som utredningen gäller medborgarskap vid
tidpunkten för utredningen och tidigare medborgarskap, verksamhet i en annan stats
tjänst, deltagande i näringsverksamhet i en annan stat, förmögenhet i en annan stat, närstå-
ende personer som är medborgare i en annan stat, andra kontinuerliga och fasta kontakter
med en annan stats medborgare samt andra bindningar till en annan stat eller dess med-
borgare och sammanslutningar,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

11 §

Omständigheter som ska beaktas vid säkerhetsutredning av person

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den behöriga myndigheten ska vid bedömningen av utredningens resultat i fråga om

betydelsen av de utländska bindningarna till den som utredningen gäller särskilt fästa vikt
vid

1) betydelsen av den personens utländska bindningar med tanke på det uppdrag som
föranleder utredningen,

2) de utländska bindningarnas karaktär, varaktighet och kontinuitet,
3) sannolikheten för att bindningarna utsätter den personen för risk att bli utnyttjad el-

ler utsatt för påtryckningar, mutförsök eller annan osaklig påverkan,
4) sannolikheten för att de utländska bindningarna på något annat sätt än vad som avses

i 3 punkten är ägnade att äventyra den personens möjligheter och förmåga att på ett obe-
roende och också annars tillförlitligt sätt sköta sina förpliktelser i det uppdrag som föran-
leder utredningen.

Bestämmelser om begränsning av användningen av information i vissa fall finns i 32 §.
RP 70/2017
FvUB 23/2017
RSv 122/2017
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23 §

Användning och kontroll av registeruppgifter samt intervju med den som utredningen 
gäller

En säkerhetsutredning av person görs genom att registeruppgifter om den personen
kontrolle-ras på det sätt som föreskrivs i detta kapitel samt vid behov genom att personen
intervjuas om sin situation i allmänhet, vistelse utomlands, utländska bindningar och an-
dra sådana omständigheter som är av särskild betydelse för bedömningen av personens
oberoende och tillförlitlighet i andra avseenden med tanke på de arbetsuppgifter som för-
anleder utredningen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vid genomförandet av en omfattande säkerhetsutredning av person är det också möjligt

att utreda personens ekonomiska ställning och utländska bindningar samt personens när-
stående vid en normal säkerhetsutredning av person i enlighet med 25 §.

25 §

Informationskällor vid normal säkerhetsutredning av person

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vid en normal säkerhetsutredning är det möjligt att utreda en persons utländska bind-

ningar, om utredningen görs
1) för ett uppdrag som avses i 19 § 1 mom. 1 punkten eller för att uppfylla en interna-

tionell förpliktelse som gäller informationssäkerhet, eller
2) om en person som håller på att antas till 
a) Försvarshögskolan för studier som leder till officerstjänst,
b) Polisyrkeshögskolan för studier som syftar till polisuppdrag eller till en yrkeshögsko-

leexamen för räddningsbranschen,
c) Gräns- och sjöbevakningsskolan för studier som leder till gränsbevakartjänst, eller
d) utbildning för uppdrag inom utrikesförvaltningen.
Utländska bindningar kan med samtycke av den som utredningen gäller utredas också

om en behörig myndighet anser att det behövs på grund av information som framkommit
vid utredningen och på grund av det uppdrag som föranleder utredningen.

27 §

Informationskällor vid omfattande säkerhetsutredning av person

Vid en omfattande säkerhetsutredning av person är det utöver vad som föreskrivs i 25 §
1 och 2 mom. möjligt att utreda

1) näringsverksamhet som personen bedriver eller deltar i,
2) personens förmögenhet och skulder samt andra ekonomiska bindningar,
3) personens familje- och släktskapsförhållanden,
4) personens utländska bindningar.

28 §

Blankett för personuppgifter och kontroll av uppgifterna på blanketten

Den person som en omfattande säkerhetsutredning gäller ska som underlag för utred-
ningen lämna en anmälan om personuppgifter av vilken framgår

1) näringsverksamhet som personen bedrivit eller deltagit i under de tio senaste åren,
2) personens förmögenhet och skulder samt andra ekonomiska bindningar,
3) personens familje- och släktskapsförhållanden,
4) personens utländska bindningar.
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Utöver vad som föreskrivs i 25 och 57 § får den behöriga myndigheten kontrollera de
givna uppgifterna och för detta ändamål skaffa information

1) som ingår i Skatteförvaltningens offentliga beskattningsuppgifter,
2) ur register som har inrättats för allmänt bruk och som innehåller offentliga uppgifter

som beskriver bedrivande av näringsverksamhet eller egendom,
3) från kreditinstitut och finansiella institut, om den som utredningen gäller har gett sitt

tillstånd till det,
4) för utredning av utländska bindningar från ett sådant land eller ett sådant internatio-

nellt organ från vilket den behöriga myndigheten i enlighet med internationella överens-
kommelser eller regelverk kan få information för utredningsförfarandet.

Vad som i 1 mom. 4 punkten föreskrivs om anmälan om utländska bindningar och i
2 mom. 4 punkten om den behöriga myndighetens informationskällor ska tillämpas också
då en persons utländska bindningar utreds vid en normal säkerhetsutredning.

Den behöriga myndigheten ska ge den som utredningen gäller tillfälle att yttra sig om
omständigheter som framkommit vid granskningen av de uppgifter som den personen
lämnat.

28 a §

Anmälan från den som genomgått en säkerhetsutredning om förändrade utländska 
bindningar

Den vars utländska bindningar har utretts vid en säkerhetsutredning av person är skyl-
dig att utan obefogat dröjsmål till den myndighet som gjort utredningen anmäla nya eller
förändrade utländska bindningar. Sådan anmälningsskyldighet föreligger inte om säker-
hetsutredningen av person eller intyget över utredningen inte längre är i kraft.

28 b §

Den behöriga myndighetens skyldighet att informera om utländska bindningar

Om den behöriga myndigheten anser att det av en i 28 a § avsedd anmälan från den som
genomgått en säkerhetsutredning framgår uppgifter som skulle ha kunnat påverka intyget
över säkerhetsutredningen eller säkerhetsutredningens resultat, ska den behöriga myndig-
heten efter att ha hört den som genomgått utredningen och trots sekretessbestämmelserna
underrätta den som ansökt om utredningen.

Den behöriga myndigheten ska före den underrättelse som avses i 1 mom. utreda om
den som genomgått en säkerhetsutredning av person fortfarande är i den arbetsgivares an-
ställning som ansökt om utredningen eller arbetar i uppgifter på uppdrag av sökanden eller
om den som genomgått en säkerhetsutredning av person studerar vid den läroanstalt som
ansökt om utredningen eller deltar i utrikesförvaltningens utbildning.

Oberoende av 1 mom. ska uppföljningens resultat meddelas den som i enlighet med
48 § 5 mom. i registret över säkerhetsutredningar har gjort en anteckning om utrednings-
objektets anställningsförhållande, om det inte anmälts att anställningsförhållandet avslu-
tats.

48 §

Registret över säkerhetsutredningar och dess ändamål samt registrering av uppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den som beslutat att anställa en person som genomgått en säkerhetsutredning av person

ska, om information för utredningen har hämtats ur registret över säkerhetsutredningar
med stöd av 50 § 2 mom., underrätta skyddspolisen om sitt beslut. Skyddspolisen ska un-
derrättas också när en sådan anställning avslutas. Underrättelsen kan lämnas genom en an-
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teckning i registret över säkerhetsutredningar eller annars elektroniskt på ett sätt som
skyddspolisen godkänner.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 19 december 2017
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