
Vapaaehtoissopimus ja salassapitositoumus 

Arvot 
Vapaaehtoisena tutustut ryhmäkodin arvoihin ja sitoudut toimimaan ryhmäkodin hyvien käytäntöjen mukai-
sesti.  

Vuorovaikutus 
Kohtaat vapaaehtoisena kehitysvammaisia ihmisiä, jotka voivat olla vuorovaikutuksessa eri tavalla kuin sinä. 
Toiset puhuvat, toiset kommunikoivat elein tai ilmein, toiset käyttävät kuvia tai viittomia. Heidän lähellään on 
monia ihmisiä, joiden kanssa sinä teet yhteistyötä. Keskustele rohkeasti ajatuksistasi henkilökunnan kanssa. 

Sitoutuminen 
Vapaaehtoisena saat itse määritellä, kuinka paljon vapaaehtoistyötä teet, mutta ryhmäkodin täytyy tietää siitä. 
Vapaaehtoisena sitoudut tekemään sen, minkä olet luvannut. 

Luottamuksellisuus 
Vapaaehtoistoiminta tapahtuu ympäristössä, jossa on paljon luottamuksellista tietoa. Saat tietoosi vapaaeh-
toistoiminnan kannalta välttämätöntä terveys- ja toimintakykyyn liittyvä tietoa. Jos kehitysvammainen henkilö 
ei pysty itse kertomaan, lupa tietojen kertomiseen kysytään hänen asioitaan hoitavalta yhteyshenkilöltä kun-
nasta. Kehitysvammaisen ihmisen asioista saat keskustella ainoastaan ryhmäkodin henkilökunnan kanssa. 
Vaikka olisi kuinka kiva kertoa vapaaehtoistoiminasta esimerkiksi somessa, et voi tehdä sitä niin, että henkilö 
tai ryhmäkoti ovat tunnistettavissa. Myös kuvien jakaminen on kiellettyä. Poikkeuksen tekee se, että kehitys-
vammainen vapaa-ajankaverisi antaa itse luvan esim. kuvan jakamiseen somessa. Ennen vapaaehtoistoimin-
nan aloittamista sitoudut salassapitoon. Salassapitositoumus on voimassa ikuisesti ja sopimukset arkistoidaan. 
Vapaaehtoistoiminnasta syntyy tietoa, joka käsitellään ja säilytetään organisaatiossa sovitulla tavalla. 

Tekemisen ilo 
Vapaaehtoistoiminnassa sinulle on tarjolla kokemus, joka on yhtä ainutlaatuinen kuin sinun kohtaamasi uusi 
ihminen! Ole avoin ja utelias. Sovella omaa osaamistasi ja kerro kiinnostuksen kohteistasi – tällä tavalla teet 
uudet kokemukset mahdollisiksi myös toiselle ihmiselle. Vapaaehtoistoiminnasta sinäkin saat hyvän mielen. 

Vakuutus 
Ryhmäkoti on vakuuttanut sinut vapaaehtoistoiminnan ajaksi. 

Tiedot 
Vapaaehtoisen nimi 
Vapaaehtoisen puhelinnumero 
Vapaaehtoisen sähköpostiosoite 
alle 18-vuotiaan vapaaehtoisen syntymäaika 
alle 18- vuotiaan vapaaehtoisen osoite  
alle 18-vuotiaan vapaaehtoisen huoltajan nimi 
alle 18-vuotiaan vapaaehtoisen huoltajan osoite 

Ryhmäkodin nimi 
Ryhmäkodin osoite 
Ryhmäkodin puhelinnumero 
Ryhmäkodin yhteyshenkilön sähköpostiosoite 
Ryhmäkodin yhteyshenkilön puhelinnumero 
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Vapaaehtoistoiminta alkaa 
Vapaaehtoistehtävä on  

Vapaaehtoisen omat toivomukset ja odotukset 

Paikka, aika ja allekirjoitukset 
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Tämä lomake on luotu Rinnekodin Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen -hankkeessa (STEA 2018-2020). 

Vapaaehtoisen salassapito- ja vaitiolositoumus (sivu arkistoidaan) 

Vapaaehtoisen yhteystiedot 

Nimi 
Osoite 
Puhelinnumero 
Sähköposti 

Vapaaehtoisena sitoudun: 
• Asiakkaita/ yhteisöä koskevien tietojen salassapitoon. Tätä määrittävät lait potilaan asemasta ja oi-

keuksista ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
• Yksikön toimintaan kuuluvien tietojen salassapitoon (ns. liikesalaisuus).
• Noudattamaan yksikön/yhteisön esimiehen tai muun työnjohdon ohjeita ja määräyksiä.
• Ilmoittamaan yksikön työntekijälle tms. vastaavalle ammattilaiselle välittömästi, jos havaitsen tapahtu-

neen tai uhkaavan vaaratilanteen tai asiakkaan hyvinvoinnissa tapahtuvan heikkenemisen.
• En laita asiakkaista yms. henkilöistä mitään tunnistettavia tietoja tai kuvia sosiaaliseen mediaan.
• Ilmoittamaan vapaaehtoistoimintaa koskevista muutoksista. Ilmoitan työntekijälle, mikäli haluan lo-

pettaa vapaaehtoistoiminnan.
• Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös päätettyäni toimintani vapaaehtoisena.

Vapaaehtoistoiminnasta sovitaan aina etukäteen yksikön työntekijän kanssa. 

Paikka, aika ja allekirjoitus 

____________________________ __. __.20__ 

________________________________________ 
Vapaaehtoisen allekirjoitus 
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