
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 18.2.2021 § 14 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄMINEN/ Eeva Laitinen 

 

Eeva Laitinen on anonut tutkimuslupaa pro gradu -tutkielmaan liittyvän 

kyselyn toteuttamista varten. Tutkimukseen on pyydetty osallistujaksi 

sivistystoimenjohtaja, joka työtehtäviensä puolesta työskentelee kulttuu-

rikasvatussuunnitelman kannalta keskeisessä tehtävässä.Tutkimuksessa 

selvitetään kulttuurikasvatussuunnitelmatyöhön liittyviä vaikeuksia, 

avuntarpeita ja kehittämisehdotuksia. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa, 

jonka avulla voidaan tehdä näkyväksi kulttuurikasvatussuunnitelmatyön 

ongelmakohtia ja kohdistaa apua paremmin kuntien tarpeita vastaavaksi. 

Tällainen tieto edistää kulttuurikasvatuksen alueellista tasavertaisuutta ja 

kulttuuripolitiikan kehittämistä. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää 

milloin tahansa. Tutkimus toteutetaan luottamuksellisesti, eikä yksittäis-

tä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa vastausten perusteella. 

 

Päätös Päätän myöntää tutkimusluvan opiskelija Eeva Laitiselle. Sivistystoi-

menjohtaja voi osallistua kyselyyn, mikäli tutkittava antaa sihen suos-

tumuksensa. Tutkimustuloksista ei saa käydä ilmi yksilöitävissä olevia 

henkilötietoja eikä kuntaa koskevia tietoja saa yksilöidä siten, että La-

pinjärven kunnan tiedot olisivat yksilöitävissä. Tutkimuksen valmistut-

tua Laitisen tulee toimittaa tutkimustulokset ja kappale tutkimuksesta 

kunnan käyttöön. Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Eeva Laitisen valmisteilla oleva pro gradu -tutkielma, joka suoritetaan 

Jyväskylän yliopistossa ja joka on kasvatustieteen ja musiikkitieteen 

alalta ja käsittelee kulttuurikasvatussuunnitelmia 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 

Kustannukset - 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

18.2.2021 Tiina Heikka 

           Sivistystoimenjohtajan ollessa estyneenä  

 

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Eeva Laitinen 

Pia Aaltonen 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 18.2.2021 § 14 
Päätöspöytäkirja 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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