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Alkuperäinen sitoumus arkistoidaan työsopimuksen/virkamääräyksen kanssa. Kopio annetaan työnteki-
jälle/opiskelijalle. 
Päivitetty 1.6.2022 

Tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumus 

Lue teksti huolellisesti ja kokonaisuudessaan läpi ennen sen hyväksymistä. 

Salassapito sekä tietojen ja tietojärjestelmien käyttö perustuvat lainsäädäntöön sekä normiohjaukseen. 
Kaikkia tietoja pitää käsitellä aina huolellisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti. 
Salassapidolla tarkoitetaan välineriippumattomasti salassa pidettävän tiedon pitämistä salassa ja vaitiolo-
velvollisuutta eli kieltoa ilmaista tietoa sivullisille sekä kieltoa käyttää salaista tietoa omaksi tai toisen 
eduksi tai toisen vahingoksi.  

Salassa pidettävien tietojen selville ottaminen muita kuin työtehtäviä varten tai tahallinen ohjeiden vastai-
nen toiminta on ehdottomasti kielletty ja sellaisenaan rangaistavaa. Tietojen oikeudettomasta käytöstä voi 
seurata rikos, -työ- ja vahingonkorvausoikeudellisia seuraamuksia (mm. huomautus, varoitus, työ-/virka-
suhteen purku, sakkorangaistus, vankeusrangaistus). 

Salassapito koskee minua palvelus- tai toimeksiantosuhteeni aikana ja sen jälkeen. Velvollisuus koskee 
myös opiskelijoita ja muita henkilöitä, jotka käsittelevät organisaation salassa pidettäviä tietoja. 

Sitoumus  

 Käsittelen vain työtehtävien edellyttämiä tietoja. En käsittele esimerkiksi omia, työtovereideni, 
lähiomaisteni tai julkisuuden henkilön tietoja, mikäli työtehtäväni eivät sitä edellytä.  

 Tiedoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä salassa pidettäviä tietoja (esim. asiakas- ja poti-
lastietoja tai liikesalaisuuksia) tai muita suojattavia henkilötietoja. 

 Käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi tietojen katselua, tallentamista, käyttöä, siirtämistä, 
luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä tai poistamista.  

 En luovuta sivullisille salassa pidettäviä tietoja ilman asianmukaista lupaa tai lain perustetta. Si-
vullisella tarkoitetaan jokaista, jonka tehtävään asian käsittely ei kuulu.  

 Olen tietoinen siitä, että tietojärjestelmissä käyntejä ja siellä tehtyjä tapahtumia tallennetaan loki-
tietoihin, käyttöä valvotaan ja epäillystä väärinkäytöstä raportoidaan esimiehelleni.  

 Noudatan tietojen ja tietojärjestelmien käyttöön liittyviä velvoittavia määräyksiä ja ohjeita. Ohjeet 
ja lait löytyvät Pohjanmaan hyvinvointialueen intrasta kohdasta Palvelut ja tuki >>Turvalli-
suus>>Tietosuoja  

 Käytän organisaation tietojärjestelmiä ja laitteita vain työtehtävien hoitamiseen, ellei siitä ole erik-
seen työnantajan kanssa muuta sovittu.  

 Vastaan käytössäni olevista tietokoneista tai muista laitteista niin, etteivät laitteet tai niissä olevat 
tiedot joudu vääriin käsiin. Muistan lukita työhuoneeni oven tai kaapin, jossa pidän kannetta-
vaa/salassa pidettäviä asiakirjoja.  

 Kirjaudun ulos tietojärjestelmistä tai lukitsen tietokoneen silloin, kun se ei ole valvonnassani (tie-
tokoneen lukitsemisen voi tehdä helposti pitämällä pohjassa CTRL+ALT+DEL).  

 Vaihdan Windows- tai verkkotunnuksen sekä tietojärjestelmien ja laitteiden käyttäjätunnusten 
salasanat ja koodit ohjeiden mukaisesti. Säilytän henkilökohtaiset salasanat ja tunnuskoodit si-
ten, että ne eivät paljastu muille.  

 Vastaan minulle annetuilla tunnuksilla, tunnistekorteilla ja koodeilla tapahtuvasta käytöstä (tieto-
järjestelmät, mobiililaitteet, kulunvalvonta jne.) 

 Noudatan sähköisten viestintälaitteiden (mm. sähköposti, kalenterit, pikaviestit ja älypuhelimet) 
käytöstä annettuja velvoittavia ohjeita ja määräyksiä. En esim. lähetä salassa pidettäviä tietoja 
suojaamattomalla sähköpostilla.  

 En asenna, poista tai kopioi ohjelmistoja ilman lupaa.  
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 Hävitän tarpeettomaksi käyneet tiedot ja muun suojattavan materiaalin asianmukaisesti/ohjeiden 
mukaisesti esim. tietosuoja-astioihin. Kysyn tarvittaessa lisätietoja esimieheltäni, tietopalveluasi-
antuntijalta tai tietosuojavastaavalta.  

 En tulosta salassa pidettäviä tietoja valvomattomaan tulostimeen. Käyttäessäni verkkotulostinta 
varmistan sen sijainnin ja valvonnan ennen tulostamista sekä käytän turvatulostusta tai tulostus-
koodia, jos sellainen on käytettävissä. 

 En säilytä tai siirrä salassa pidettävää tietoa kotilaitteisiin tai suojaamattomana muistitikulle tai 
muille suojaamattomille laitteille.  

 Varmistan etätyötä tehdessäni, että sivulliset, kuten perheenjäsenet, eivät näe tai kuule eivätkä 
käytä etätyölaitteita tai etäyhteyksiä.  

 Varmistan esimieheni kanssa, että saan riittävän koulutuksen tarvitsemieni tietojärjestelmien 
käyttöön.  

 En ano turhia käyttöoikeuksia, ja ilmoitan minulle jääneistä tarpeettomista tai vääränlaisista tieto-
järjestelmien käyttöoikeuksista, jotta ne voidaan muuttaa tai poistaa. Turhat käyttöoikeudet voi-
vat kuormittaa järjestelmiä ja lisätä kustannuksia sekä muita riskejä heikentäen myös käyttäjän 
oikeusturvaa väärinkäytöksiä selviteltäessä.  

 Ilmoitan havaitsemistani tietoturvaan, tietosuojaan tai tietojärjestelmiin liittyvistä väärinkäytök-
sistä ja ongelmista organisaatiossani eteenpäin. 

 Jos toimin esimiehenä, puutun tietojen, tietojärjestelmien, tietoturvan ja tietosuojan väärinkäytök-
siin. 

Olen lukenut tämän sitoumuksen. Mikäli minulla on epäselvyyttä sitoumuksen sisällön tai merkityksen 
suhteen, selvitän asian ensi tilassa esimieheltäni. Noudattamalla annettuja ohjeita ja määräyksiä varmis-
tetaan jokaisen oikeusturva.  

Tämän käyttö- ja salassapitositoumuksen hyväksyminen on edellytys tietojen ja tietojärjestelmien käytölle 
ja tämä versio korvaa mahdollisen aiemmin hyväksytyn version. 

Sitoudun noudattamaan tämän sitoumuksen sisältöä ja toimimaan sen mukaisesti.  

____/____20___   
 
 

Sitoumuksen hyväksyjän allekirjoitus, nimenselvennys ja henkilötunnus  
 
 

Esimiehen allekirjoitus ja nimenselvennys  


