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KÄYTTÖLUPAHAKEMUS  

Joensuun ortodoksisen seurakunnan päätearkiston asiakirjojen tutkimuskäyttöä varten. 

Käyttölupahakemukset muodostavat Joensuun ortodoksisen seurakunnan päätearkiston tutkijarekisterin 

(kts. rekisteriseloste ohessa). Rekisterin oikeusperuste: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 

a alakohta (yksityinen suostumus).  Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan Joensuun ortodoksisen 

seurakunnan oikeuksien turvaamiseksi, enintään 20 vuotta allekirjoittamisesta. 

Hakijan tiedot 

Nimi:  

Osoite:  

Puhelin:  

Sähköpostiosoite:  

Arvo tai ammatti:  

Työskentelyaika:  

 

Tutkimushanke johon käyttölupahakemus liittyy (Liitteeksi tutkimussuunnitelma tai muu selvitys tietojen 

käyttötarkoituksesta) 

 

 

 

Valitse alla olevista vaihtoehdoista Rasti oikea kohta 

Haen tutkimuslupaa ensimmäistä kertaa ym. aihetta varten:  

Jatkan entistä aihettani, jolle on saatu tutkimuslupa:  

 

Tietojen käyttötarkoitus (esimerkiksi: tieteellinen tutkimus, sukututkimus, opinnäyte sekä maininta tulevatko 

tiedot: omaan käyttöön, tilaustutkimus, julkaisun tekemiseen tms.) 

 

 

 

Huom! Jos tutkimuksen tulokset julkaistaan siten, että yksittäiset henkilöt tätä käyttölupaa koskevien tietoja 

osalta ovat tunnistettavissa (esim. sukututkimus), on tutkijan huolehdittava henkilön oman suostumuksen 

saamisesta ja julkaisemisesta tiedottamisesta. 
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Lähteistä kerättävät tiedot 

Valitse alla olevista vaihtoehdoista Rasti oikea kohta 

Lähteistä kerättävistä tiedoista yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa 
 

 

Lähteistä kerätään henkilötietoja tai muita henkilöä yksilöiviä tietoja (nimi, 
syntymäaika, syntymäpaikka, vihkimisaika, kuolinaika ja –paikka, arvo, ammatti, 
muuttotieto, kummit, lukutaito yms.) 
 

 

Jos henkilöistä kerätään henkilötietoja ja tiedot muodostavat henkilörekisterin on hakemukseen liitettävä 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste tai vastaava asiakirja. 

Mitä henkilötietoja kerätään: 

 

 

 

 

 

Sitoumus 

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi. Asiakirjoja ja niistä keräämiäni tietoja käytän vain siihen 

tarkoitukseen, johon käyttölupa on myönnetty. Tutkimustyössäni ja aineiston käsittelyssä noudatan 

Suomen lainsäädännön velvoitteita ja salassapitoa koskevia määräyksiä. 

Otan työssäni huomioon  

 julkisuuslain (621/1999) §27 määräyksen: ”Asiakirjan saaneen on annettava kirjallinen 

sitoumus siitä, ettei hän käytä asiakirjaa sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota 

asiakirja koskee, tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden 

etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty” 

 julkisuuslain 621/1999 §35 mukaisesti asiakirjan salassa pitämistä koskevan velvollisuuden 

rikkominen on rangaistava teko 

 henkilötietojen salassapitoaika on 50 vuotta henkilön kuolemasta. Käsittelen keräämiäni 

henkilötietoja tai muita salassa pidettäviä tietoja huolellisesti ja tietoturvallisesti (JulkL §31) 

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 ja henkilötietolaki 523/1999 (kts. myös liite 1) 

on annettu tutkijan käyttöön tämän käyttöluvan hakemisen yhteydessä sekä tuolloin on myös 

kerrottu EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamisvelvoitteesta. 
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Arkistokokonaisuus ja asiakirjat, joita käytetty (arkistonhoitaja / kanslisti täyttää): 

Arkisto, arkistot 
(Joensuun/Ilomantsin/Lieksan 
ortodoksisen seurakunnan 
arkisto): 

 

Sarjan nimi: 

 

 

 

Asiakirjan nimi: 

 

 

 

 

Signum/ Kotelon nro/ vuosi: 

 

 

 

Salassapidon peruste, on/ei: 

 

 

 

Paikka ja päivämäärä:  

Hakijan allekirjoitus:____________________ Nimen selvennys:_________________________ 

  
  
Käyttölupa myönnetty  
  
Joensuussa _______________  
  
Myöntäjän allekirjoitus: ________________________________________ 
 Kirkkoherra 


