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SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON TIETOSUOJAPOLITIIKKA 
                                            

Johdanto 

Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut ja valvonnan, joita noudatetaan 

Suomen ortodoksisen kirkon keskushallinnossa, seurakunnissa ja luostareissa. Tietosuojapolitiikan 

avulla varmistetaan Suomen ortodoksisen kirkon velvollisuuksien noudattamista henkilötietojen 

käsittelyssä sekä turvataan rekisteröityjen, seurakuntalaisten, työntekijöiden ja muiden 

sidosryhmien oikeudet.  

 

Tietosuojan soveltamisalaan kuuluvat henkilöiden yksityiselämän ja yksityisyyden suojaa 

henkilötietojen käsittelyssä turvaavat oikeudet. Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, 

huolellisesti, luottamuksellisesti, turvallisesti ja rekisteröityjen kannalta läpinäkyvästi. 

 

Suomen ortodoksisen kirkon tietosuojatyötä ohjaavat tietosuojapolitiikan ohella Suomen laki, laki 

ortodoksisesta kirkosta, ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus. 

 

Käsitteet 

Tässä tietosuojapolitiikassa käytetään seuraavia käsitteitä: 

 

Keskushallinto = Suomen ortodoksisen kirkon palvelukeskus, seminaari, Helsingin, Kuopion ja 

Karjalan sekä Oulun hiippakuntakansliat.  

 

Kirkon työtä tekevä = työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoistyöntekijät. 

 

Henkilötietojen elinkaari ja käyttö 

Suomen ortodoksinen kirkko toimii rekisterinpitäjänä, jonka käyttötarkoitusta varten henkilötiedot 

kerätään. 

 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.  

Käytettävien tietojen oikeellisuus varmistetaan ja tietoja päivitetään. Henkilötietoja käsitellään sillä 

tavoin ja niin kauan kuin se on määritellyn käyttötarkoituksen perusteella tarpeellista.  

 

Henkilötietoja säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan 

kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.  

 

Perustellun käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen henkilötiedot hävitetään tietoturvallisesti.  

Näin varmistamme, että tietosuoja kattaa koko henkilötietojen käsittelyn elinkaaren. 

 

Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tietosuojaselosteessa ja rekisterikohtaisissa selosteissa.  

 

Vastuut ja organisointi 

Palvelukeskukseen on nimitetty tietosuojavastaavaksi hallinnon assistentti Annaleea Kemppainen, 

joka toimii myös seurakuntien tietosuojavastaavana. Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on 

oma tietosuojavastaava, kirjastonhoitaja Christina Kontkanen. Hiippakuntakanslioiden 

tietosuojayhteyshenkilöksi on nimitetty Lasarus Jalonen. Valamon luostarin tietosuojavastaava on 

munkkidiakoni Viktor. 

 

 



 

 

 

Tietosuojavastaava vastaa EU:n tietosuoja-asetuksen sekä paikallisen lainsäädännön mukaisista 

tehtävistä. Hän vastaa tietosuojan kokonaisuudesta johdolta saamiensa resurssien ja 

toimintavaltuuksien puitteissa. Tietosuojavastaava tarkastaa seurakunnat ja luostarit säännöllisesti. 

Tietosuojavastaava toimii yhteyshenkilönä viranomaisten kanssa ja vastaa tietosuojan viestinnästä. 

 

Seurakunnassa vastuu tietosuojalainsäädännön ja tietosuojapolitiikan noudattamisesta on 

kirkkoherralla, hiippakuntien osalta vastuun kantaa kunkin hiippakunnan piispa, luostareissa vastuu 

on luostarin johtajalla ja keskushallinnon osalta vastuun kantaa palvelukeskuksen johtaja. 

 

Jokaisella kirkon työtä tekevän vastuulla on toimia annettujen ohjeiden mukaan ja raportoida 

havaitsemastaan tietosuojan vaarantumisesta esimiehelle ja tietosuojavastaavalle. 

 

Koulutus ja tiedotus 

Jokaiselle kirkon työssä olevalle annetaan työtehtävien hoitamisen kannalta tarpeellista, ajantasaista 

ja säännöllistä tietosuojakoulutusta tai ohjeistusta. Kirkon intraan päivitetään säännöllisesti 

tietosuojaa ohjaavia tiedotteita. Muita keskeisiä tiedotuskanavia ovat kirkon sisäinen tiedote ja 

kirkon nettisivut, joissa tiedotetaan ajankohtaisista tietosuojaan liittyvistä asioista. 

 

Rekisteröityjen informointi 

Rekisterinpitäjänä Suomen ortodoksinen kirkko huolehtii siitä, että rekisteröity saa vaivattomasti ja 

selkeästi informaatiota henkilötietojen käsittelystä ennen käsittelytoimien aloittamista.  

 

Tietosuojan varmistaminen 

Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo laissa säännelty tai erikseen sovittu ja dokumentoitu 

vaitiolovelvollisuus. Henkilökunnalle annetaan työtehtävien suorittamiseen tarvittavat 

tietoturvaohjeet. 

 

Käyttöoikeuksia henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja asiakirjoihin annetaan vain työtehtävien 

perusteella ja järjestelmien käyttöoikeuksia valvotaan. 

 

Suomen ortodoksisen kirkon käyttämät tietojärjestelmät ja –aineistot luokitellaan tiedon 

luottamuksellisuuden ja käytettävyyden mukaan, joiden perusteella käyttöoikeudet myönnetään. 

Jokaiselle tietojärjestelmälle nimetään pääkäyttäjä, jonka vastuulla on huolehtia käyttöoikeuksien 

päivittämisestä säännöllisesti. 

  

Tietoturvallisuuden tasoa arvioidaan sisäisen tarkastuksen avulla ja tarvittaessa myös ulkoista 

konsultointia käyttäen. 

 

Arviointi 

Suomen ortodoksisen kirkon tietosuojaa arvioidaan osana normaalia tarkastusmenettelyä. 

Tietosuojavastaava raportoi johdolle säännöllisesti tietosuojan tilasta.  

 

Menettely tietosuojan vaarantuessa 

Jokainen kirkon työssä oleva on velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan tietoturvaloukkauksesta 

mahdollisimman nopeasti esimiehelleen ja tietosuojavastaavalle. 

 

 

 

 



 

 

 

Tiedottaminen henkilöstölle, rekisteröidyille ja yhteistyötahoille 

Tästä tietosuojapolitiikasta ja sen muutoksista tiedotetaan Suomen ortodoksisen kirkon 

henkilökunnalle kirkon nettisivuilla. Lisäksi voimassa oleva tietosuojapolitiikka julkaistaan kirkon 

nettisivuilla (www.ort.fi). Tietosuojapolitiikka päivitetään tarpeen vaatiessa.  

 

Tietosuojapolitiikan vahvistaminen 

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus on vahvistanut tämän tietosuojapolitiikan 8.6.2018. 
 

 

http://www.ort.fi/

