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Papin työstä muualle siirtyminen – osatutkimus tutkimushankkeeseen Maisterista 
papiksi 
 
Tässä tutkimuksessa käsitellään Sinua koskevia henkilötietoja voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 679/2016, ja voimassa 
oleva kansallinen lainsäädäntö) mukaisesti.  

 
Tutkimuksen nimi: Papin työstä muualle siirtyminen – osatutkimus 
tutkimushankkeeseen Maisterista papiksi 
 
Tutkimuksen rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava on: 
 
Kati Tervo-Niemelä 
Käytännöllisen teologian professori, Itä-Suomen yliopisto 

  kati.tervo-niemela@uef.fi 
  +358 50 325 3876 
 
  Itä-Suomen yliopisto 
  Filosofinen tiedekunta 
  Teologian osasto 
  PL 111 
  80101 JOENSUU 
 

Tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako: 
Tutkimus toteutetaan osana Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöhanketta Maisterista papiksi, jossa 
tarkastellaan siirtymistä teologian opinnoista papin työhön ja papin työstä 
mahdollisesti poissiirtymistä. Vastuullinen tutkija, professori Kati Tervo-Niemelä 
ohjaa ja valvoo tutkimuksen suunnittelua ja aineiston keruuta, jonka toteuttamiseen 
osallistuvat projektin tutkijat. Tutkimuksen aineiston käsittelyyn osallistuvat 
ainoastaan tutkimushankkeen tutkijat. Hankkeen tutkijoina toimivat vastuullisen 
tutkijan lisäksi yliopistonlehtori Suvi Saarelainen, yliopisto-opettaja Maria Buchert, 
nuorempi tutkija Noora Palmi ja muut mahdollisesti myöhemmin hankkeen valitut 
tutkijat. 
 
Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: 
 
Kyselylomakkeella ei kerätään vastaajista mitään suoria tunnistetietoja. 
 
Kyselylomakkeella kerätään vastaajasta seuraavat epäsuorat tunnistetiedot: 
sukupuoli, ikäryhmä, asuinalue ja asumistilanne.  



 
Kyselylomakkeen lopussa olevassa avoimessa kirjoituspyynnössä kirjoittaja saa itse 
valita, miten paljon tietoja itsestään kertoo. Näitä tietoja käsiteltäessä tutkittavien 
antamat mahdolliset suorat tunnistetiedot ja muut sellaiset tiedot, joiden perusteella 
tutkittava on mahdollista helposti tunnistaa, tullaan poistamaan heti aineiston 
käsittelyn alussa.  
 
Saatuja vastauksia eli tutkimusaineistoa käsittelevät ja analysoivat tutkimushankkeen 
keston ajan ainoastaan projektin tutkijat, eikä yksittäistä vastaajaa ole mahdollista 
tunnistaa tutkimusraportista. 

 
 
Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on: 
 
Käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papiksi vihittyjen siirtymistä pois papin työstä ja 
sen harkitsemista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

 
 

Henkilötietojesi käsittelyperuste on: 
 

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen edun mukaiseen tieteelliseen 
tutkimukseen. 
 
Tutkimuksessa selvitetään kyselyn ja vastaajilta kerättävän kirjoitelma-aineiston 
avulla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papiksi vihittyjen papin työstä muualle 
siirtymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  
 

 
Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojesi käsittelyaika) on: 
 
Tutkimuksen kestoaika on vuodesta 2022 vuoteen 2028. 
 
Mitä tiedoillesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä: 
 
Tutkimusaineisto arkistoidaan pseudonymisoituna Tampereen yliopiston 
Tietoarkistoon pysyvään säilytykseen tai muuksi tietoarkiston määrittelemäksi 
mahdollisimman pitkäksi ajaksi. Arkistoon siirtämisen jälkeen alkuperäinen aineisto 
hävitetään päällekirjoittamalla tai jollakin muulla tietoturvallisella tavalla. 
 
Tietojen luovuttaminen tutkimusrekisteristä 
 
Tutkimusaineisto luovutetaan tutkimuksen päätyttyä Tampereen 
yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Aineisto luovutetaan sieltä vain 
tutkimustarkoitukseen. 
 



Henkilötietojen käsittelijöitä ei käytetä. Tutkimusaineistoa arkistoitaessa 
Tietoarkistosta voi mahdollisesti tulla henkilötietojen käsittelijä, jolloin 
rekisterinpitäjä ja Tietoarkisto tekevät asiasta henkilötietojenkäsittelysopimuksen. 

 
 Henkilötietojesi mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: 

 
Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
 
Rekisteröitynä Sinulla on oikeus: 

Koska kyse on tieteellisestä tutkimuksesta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena 
ei ole tietojen käyttö osallistujaa koskevaan päätöksentekoon. Koska kyselyssä ei 
kerätä suoria tunnistetietoja, vastaaja ei voi tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa:   

• päästä näkemään omia tietojaan tai tarkastaa niitä  
• oikaista tietoja 
• vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
• tulla unohdetuksi eli pyytää tietojen poistamista 

Näin ollen koska henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn 

tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, 

niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, 

ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän 

kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön vastaisesti (sähköposti: 

tietosuoja@om.fi). 
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