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XX seurakunnan/seurakuntayhtymän työntekijänä/viranhaltijana ollessani // Toimeksian-
tosuhteessa XX seurakuntaan/seurakuntayhtymään en paljasta sivulliselle asiakirjojen sa-
lassa pidettävää sisältöä enkä muutakaan tietoon saamaani seikkaa, josta lailla on säädetty
vaitiolovelvollisuus. Sivullisia ovat myös ne seurakunnan/seurakuntayhtymän tai yhteis-
työkumppaneiden palveluksessa olevat henkilöt, jotka eivät heille määrättyjen ja sovittu-
jen tehtävien perusteella tarvitse asiaa tietoonsa.

Salassapidon piiriin kuuluvia tietoja ovat esimerkiksi diakoniaa ja sielunhoitoa koskevat
asiat, asiakkaiden henkilötiedot, jokapäiväisessä työssä käytettävät tiedot seurakuntalai-
sista, työssä syntyvät henkilörekisterit, valmisteltavana olevat asiat ennen päätöksen te-
kemistä (erikseen päätetään valmisteltavana olevien asioiden tiedottamisesta), työtehtä-
vien kautta tietoon tulevat tiedot muiden seurakunnan työntekijöiden yksityisyyden suo-
jan piiriin kuuluvista asioista (mm. terveystiedot, henkilöarvioinnit), tietojärjestelmiin tai
turvallisuusjärjestelyihin liittyvät tiedot sekä sopimuskumppaneiden liike- ja ammatti-
salaisuudet.

Sitoudun siihen, etten käytä väärin tehtävieni vuoksi saamiani ei-julkisia tai salassa pidet-
täviä tietoja enkä jätä niitä sivullisten nähtäville tai muuten helposti saataville. Sitoudun
käyttämään henkilötietojärjestelmiä vain seurakunnan ja seurakuntayhtymän omassa toi-
minnassa ja hallinnossa sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutta-
miseksi.

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus on voimassa myös palvelussuhteen tai toimeksianto-
suhteen päätyttyä. Olen tietoinen siitä, että näiden velvollisuuksien rikkominen saattaa
muodostaa rikokseksi katsottavan teon.

Palvelussuhteen tai toimeksiantosuhteen päättyessä luovutan hallussani olevat seurakun-
taa tai seurakuntayhtymää ja sen yhteistyötahoja koskevat ei-julkiset tai salassa pidettävää
tietoa sisältävät asiakirjat ja tietovälineet sekä niiden mahdolliset kopiot seurakunnalle tai
seurakuntayhtymälle.

Olen perehtynyt minulle esitettyihin, voimassaoleviin laissa säädettyihin vaitiolovelvolli-
suus- ja hyväksikäyttökieltosäännöksiin. Sitoudun noudattamaan kulloinkin voimassa ole-
via ohjeita tai määräyksiä.

Olen lukenut yllä olevat salassapidon periaatteet ja sitoudun niitä noudattamaan
(soveltamisohje lomakkeen kääntöpuolella).
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Soveltamisohje

Seurakuntien viranhaltijoiden ja työntekijöiden vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus perus-
tuu lainsäädäntöön. Seurakunnan työntekijän vaitiolo- ja salassapitovelvollisuudesta sää-
detään kirkkolain (1054/1993) lisäksi laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999), työsopimuslaissa (55/2001), EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa
(2016/679) ja tietosuojalaissa (1050/2018). Tietosuoja-asetuksen mukaan erityisiä henki-
lötietoryhmiä, joiden käsittelyä on salassapidon lisäksi muutoinkin rajoitettu, ovat rotu tai
etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammatti-
liiton jäsenyys, geneettiset tiedot, biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä
tunnistamista varten, terveyttä koskevat tiedot sekä luonnollisen henkilön seksuaalista
käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot. Lisäksi henkilötunnuksen käsittelystä
on säädetty erikseen tietosuojalaissa. Myös muissa erityislaeissa on säännöksiä salassapi-
dosta.

Erityisesti kirkon työssä tulevat esille yksityisyyden suojaa koskevat asiat. Diakonia- ja
sielunhoito, jäsenrekisteritiedot ja työelämän yksityisyyden suojaa koskevat kysymykset
ovat seurakunnan päivittäisessä työssä esillä olevia salassapidon piiriin kuuluvia asioita.

Kirkkohallitus valvoo jäsenrekisterin tietojen käsittelyä lokitietoja tallentamalla. Lokeille
tallentuu tieto siitä, kenen tietoja järjestelmästä on haettu, kenen käyttäjätunnuksilla ja
mistä haku on tehty sekä tapahtuman ajankohta. Tietojen käsittelyä valvotaan myös jä-
senrekisterin rajapintaa käyttävien sovellusten osalta.

Kaikki seurakunnan palveluksessa olevat näkevät ja tapaavat työssään erilaisissa elämänti-
lanteissa olevia seurakuntalaisia. Lähtökohtana on, että seurakunnan työntekijöiden kaut-
ta ei lähde liikkeelle tietoja, jotka eri tavalla yhdistettyinä vähentävät luottamusta seura-
kunnan toimintaan.

Seurakunnan toimintaan ja hallintoon kuuluu tiedotus ja päätösten julkisuus. Tiedotuk-
sessa joudutaan ratkaisemaan valmistelujen ennakkotiedottaminen ja osittain salassa pi-
dettävien asioiden tiedottaminen. Tämä edellyttää tiedottajina toimivilta ammattitaitoa.

Seurakunnan on sitouduttava kouluttamaan työntekijöitään, luottamushenkilöitään ja va-
paaehtoistyössä toimivia vaitiolokysymyksissä ja tiedottamisessa.


