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Asia TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄMINEN/ SUNRISE tutkimus 

 

SUNRISE Finland hakee kuntia ja päiväkoteja mukaan lasten liikunta-

käyttäytymisen tutkimukseen. Kansainvälisessä SUNRISE-

tutkimuksessa selvitetään, miten 3- ja 4-vuotiaat lapset täyttävät Maail-

man terveysjärjestö WHO:n asettamien varhaisvuosien liikunnan, pai-

kallaanolon ja unen suositukset ympäri maailman. 

 

Suomessa tutkimukseen haetaan mukaan yhteensä 1 000 lasta, joista 125 

lasta Helsingin lähialueiden maaseutumaisista kunnista. 

 

Tutkimus ei kuormita päiväkotien henkilökuntaa, sillä tutkijat tulevat 

itse päiväkotiin tekemään lasten mittaukset. Mittaukset tehdään lapsille 

vain yhden kerran. Tutkimukseen osallistuvat kunnat ja päiväkodit saa-

vat SUNRISE-kunniamaininnan, sillä ovat mukana edistämässä tasaver-

taisia mahdollisuuksia terveeseen kasvuun kaikille lapsille. Tutkimuk-

seen osallistuvat lapset saavat liikunnalliset kokemuksen ja diplomin 

osallistumisesta. 

 

Päätös Myönnän tutkimusluvan ehdollisena siten, ettei yksittäinen vastaaja eikä 

kunta ole tunnistettavissa. Tutkittavilta/ heidän huoltajiltaan on hankitta-

va etukäteen kirjallinen lupa tutkimukseen osallistumiseksi. Tutkimuk-

seen osallistuminen on vapaaehtoista. Kuntaan on toimitettava kopio 

tutkimuksesta, kun se valmistuu. Tämä päätös on allekirjoitettu sähköi-

sesti.  

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 

Kustannukset Ei kustannuksia 

 

Allekirjoitus 
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11.5.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Varhaiskasvatuspäällikkö 

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
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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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