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TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 
 
TUTKIMUS SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON PAPIN TYÖSTÄ MUUALLE SIIRTYMISESTÄ  
 
Pyyntö osallistua tutkimukseen 

 
Arvoisa pappi, oletko siirtynyt tai harkitsetko siirtymistä pois papin työstä? Olemme kiinnostuneita 
kokemuksistasi. Pyydämme sinua mukaan tutkimukseen, jossa tarkastellaan Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon papeiksi vihittyjen siirtymistä papin työstä muihin tehtäviin. Tutkimus liittyy Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon rahoittamaan Maisterista papiksi -hankkeeseen.  
 
Tässä kyselyssä selvitämme, miksi pappi siirtyy pois papin työstä tai harkitsee sitä, ja millaiset tekijät 
siihen vaikuttavat. Etsimme vastaajiksi niitä papiksi vihittyjä, jotka syystä tai toisesta ovat siirtyneet 
tai harkitsevat siirtymistä papin työstä (esim. seurakunnassa, järjestössä tai muussa tyypillisessä pa-
pin tehtävässä) muihin tsehtäviin.  
 
Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja tutkimukseen osallistujan osuutta siinä. Perehdyttysi tähän tiedot-
teeseen sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta, jonka jälkeen sinulta pyydetään 
suostumus tutkimukseen osallistumisesta. 

 
 
Vapaaehtoisuus 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää tutkimuksen milloin ta-
hansa ilmoittamalla siitä tutkimusryhmän jäsenelle. Mikäli keskeytät tutkimuksen tai pe-
ruutat suostumuksen, tätä ennen jo kerättyjä tietoja voidaan kuitenkin käyttää osana tut-
kimusaineistoa. 

 
Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus 

Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon papin työstä poissiirtymistä. Kyselyllä selvitetään tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että 
papin työstä halutaan siirtyä muualle. Kysely on suunnattu vihityille papille, joka on joko 
siirtynyt papin työstä muihin tehtäviin tai harkitsee sitä. Papin työllä tarkoitamme esimer-
kiksi seurakunnassa, seurakuntayhtymässä tai kristillisissä järjestössä tehtävää työtehtä-
vää, joka edellyttää pappisvihkimystä. 

 
Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimustuloksista raportoidaan tieteellisissä julkaisuissa. Tutkimustuloksista ei tiedoteta 
tutkittaville erikseen. Tutkittavista ei raportoida tunnistettavia tietoja tutkimuksen ulko-
puolisille tahoille. Tutkittavat eivät ole tunnistettavissa tutkimuksen julkaisuissa tai siihen 
liittyvissä muissa yhteyksissä. Tutkittavien henkilötietoja sekä muita tunnistettavia tietoja 
käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja niitä käsittelevät vain tutkimusryhmän jäse-
net. Tietojen käsittely on esitelty yksityiskohtaisesti Tietosuojaselosteessa.  
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Tutkimuksen päättyminen 
Sen lisäksi, että sinulla on oikeus keskeyttää osallistumisenne tutkimukseen, myös tutki-
joilla on oikeus keskeyttää tutkimus. Tutkimuksen keskeyttäminen tutkijoiden taholta ei ole 
odotettavaa, ja siinäkin tapauksessa tietojanne käsitellään luottamuksellisesti ja siten kuin 
tämän asiakirjan henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on esitelty. 

 
Lisätiedot 

Pyydämme Teitä tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä tutkimuksen 
vastaavalle tutkijalle professori Kati Tervo-Niemelälle, yhteystiedot: 
 
Kati Tervo-Niemelä 
Käytännöllisen teologian professori, Itä-Suomen yliopisto 

  kati.tervo-niemela@uef.fi 
  +358 50 325 3876 
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