
 Salaisen ja luottamuksellisen  
tiedon käsittely

 Luottamushenkilönä voit saada salaista tai 
luottamuksellista tietoa ja asiakirjoja, jota ei saa 
jakaa eteenpäin. Tällaisten tietojen käsittelyssä pitää 
noudattaa erityistä huolellisuutta. 

 Asiakirjoja ei saa säilyttää eikä hävittää niin, että ne 
voivat joutua sivullisten käsiin. Salassa pidettäviä tietoja 
sisältävät kokousasiakirjat on säilytettävä ja hävitettävä 
asianmukaisesti. Niistä ei saa muodostaa kotiarkistoja.

 Henkilötiedot ja niiden käsittely
 Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun 

tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön 
liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittely edellyttää aina 
käsittelyperustetta. Peruste on määritettävä ennen 
käsittelyn aloittamista.

 Sosiaalinen media
 Sosiaalisen median käyttö on lähes päivittäistä usealle 

luottamushenkilölle. Sosiaalista mediaa käytettäessä 
on huomioitava loukkaamattomuus, asiallisuus 
sekä noudatettava salassapitovelvollisuutta. Myös 
tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvät seikat 
tulee huomioida

.

 Kokousten julkisuus
 Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa 

käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty 
salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan 
syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. Kunnan 
muiden toimielinten kuin valtuuston kokoukset ovat 
suljettuja, ellei toimielin päätä pitää kokoustaan julkisena. 

 Suljetun kokouksen keskustelut ovat luottamuksellisia, 
mutta eivät automaattisesti salassa pidettäviä.  
Kunnan luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla. 
Salassa pidettävän tiedon paljastaminen ilman lakiin 
perustuvaa syytä merkitsee virkasalaisuuden rikkomista.

 

 Sähköinen kokous
 Tärkeää on huolehtia siitä, että sähköisessä 

kokous-menettelyssä yleiset kokous- ja 
päätöksentekomenettelyä koskevat säännökset 
ja hallintosäännön määräykset toteutuvat. 
Päätöksentekomenettely on sama kuin varsinaisessa 
kokouksessa. 

 Suljetun kokouksen osalta tulee muistaa, että 
keskustelut ovat luottamuksellisia. Tämän osalta tulee 
huolehtia siitä, että sivulliset eivät pääse kuulemaan tai 
näkemään luottamuksellisia asioita.

 Viranomaisten toiminnan julkisuus
 Myös luottamushenkilöt ovat lain tarkoittamia 

viranomaisia niissä asioissa, joissa he käyttävät 
itsenäistä päätösvaltaa esimerkiksi lain tai 
johtosäännön nojalla. Viranomaisen tulee toimia 
julkisuusmyönteisesti. Tiedonsaannin rajoittamiselle on 
oltava asiallinen peruste. Jos pyydettyä tietoa ei anneta, 
kielteinen päätös on perusteltava.

 Tiedon luovuttaminen
 Asiakirjojen julkisuutta säännellään yleislain tasolla 

julkisuuslaissa. Tiedon antamiseen viranomaisen 
asiakirjoista saattaa kuitenkin vaikuttaa myös mm. 
tietosuojasääntely.
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 Tiedonsaantioikeus
 Kuntalain mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada 

kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimessaan 
pitää tarpeellisina. Tiedonsaantioikeus ulottuu 
olemassa olevaan tietoon. 

 Oikeus koskee myös asiakirjoja, jotka eivät vielä 
ole julkisia, elleivät salassapitosäännökset estä 
tietojensaantia. 

 Tiedon tulee olla luottamustehtävän näkökulmasta ja 
lainsäädännön valossa tarpeellista.

 Tietoturva ja tietosuoja
 Sanalla tietosuoja tarkoitetaan henkilön oikeutta 

yksityisyyteen. Tiedon pitää pysyä aina ulkopuolisten, 
asiaankuulumattomien tahojen ulottumattomissa. 

 Jokaisella meistä on oikeus yksityisyyden suojaan.  
Tietosuoja on väline, jolla nämä perusoikeudet 
turvataan. Niitä käytännön toimenpiteitä, joilla 
tietosuoja toteutetaan, kutsutaan tietoturvaksi.

 Tietoja tulee suojata kaikissa sen käsittelyvaiheissa 
noudattaen lainsäädäntöä ja salassapito-, suojaamis-  
ja huolellisuusvelvoitteita sekä tarpeellisuus- ja  
virheettömyysvaatimuksia.

Luottamushenkilön tietoturvan ja 
tietosuojan muistilista

Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtiminen on kaikkien vastuulla. Organisaation koko 

henkilöstön täytyy huomioida tietoturva- ja tietosuoja-asiat omassa toiminnassaan. 

Julkishallinnon organisaatioiden luottamushenkilöillä on lisäksi poliittinen ja eettinen 

vastuu toiminnastaan. He toimivat myös virkavastuun alla.

Luottamustoimen vastuullinen hoitaminen tarkoittaa sitä, että noudatetaan kaikessa  

toiminnassa lakeja, määräyksiä, hallintosääntöä ja muita organisaation ohjeita.  

 

Olemme keränneet tähän muistilistaan muutamia asioita,  

jotka luottamushenkilöiden on tärkeää tietää.


