Salassapitositoumus luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille

Sitoudun siihen, että toimiessani luottamushenkilönä/vapaaehtoisena XX ev.lut. seurakunnan/seurakuntayhtymän palveluksessa en paljasta sivulliselle asiakirjojen salassa pidettävää
sisältöä enkä muutakaan tietoon saamaani seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus.
Salassapidon piiriin kuuluvia tietoja ovat esimerkiksi diakoniaa, henkilön terveydentilaa ja
henkilöarviointia koskevat tiedot, jäsenten ja asiakkaiden henkilötiedot, valmisteltavana
olevat asiat ennen päätöksen tekemistä (erikseen päätetään valmisteltavana olevien asioiden tiedottamisesta), sekä sopimuskumppaneiden liike- ja ammattisalaisuudet.
Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus on voimassa myös luottamustoimen tai vapaaehtoistehtävän päätyttyä.
Olen perehtynyt minulle esitettyihin vaitiolovelvollisuussäännöksiin. Sitoudun noudattamaan kulloinkin voimassa olevia ohjeita tai määräyksiä.
Olen lukenut yllä olevat salassapidon periaatteet ja sitoudun niitä noudattamaan (soveltamisohje lomakkeen kääntöpuolella).
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Soveltamisohje
Seurakuntien luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus
perustuu lainsäädäntöön. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
mukaan viranomaisen luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun
toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt. Tämä
vaitiolovelvollisuus koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii viranomaisessa. Edellä tarkoitettu henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja myöskään omaksi
taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain lisäksi salassa pidettävistä asioista on
säädetty muun muassa kirkkolaissa (1054/1994), EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa
(2016/679) ja tietosuojalaissa (1050/2018). Tietosuoja-asetuksen mukaan erityisiä henkilötietoryhmiä, joiden käsittelyä on salassapidon lisäksi muutoinkin rajoitettu, ovat rotu tai
etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton 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 salassapidosta.
Kirkkolain mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kirkolliselta viranomaiselta tietoja
sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisena, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu.
Seurakunnan on sitouduttava kouluttamaan luottamushenkilöitään ja vapaaehtoistyössä
toimivia vaitiolokysymyksissä ja tiedottamisessa.
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