
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 6.6.2022 § 66 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄMINEN/ Opetus- ja kulttuuriministeri-

össä (OKM) korkeakouluharjoittelijana työskentelevä Tiina Linne 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti 9.3.-1.4.2022 seurantakyselyn 

vuosina 2020 ja 2021 varhaiskasvatukseen (ja esi- ja perusopetukseen) 

koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen myönnettyjen erityisavus-

tusten käytöstä ja vaikutuksista.  

  

Opetus- ja kulttuuriministeriössä korkeakouluharjoittelijana työskentele-

vä Tiina Linne anoo lupaa kyselyssä saadun aineiston käyttöön gradu-

tutkielmansa aineistona. Tutkielman teemana on valtion erityisavustus 

ohjausvälineenä, erityisesti koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi 

jaettu erityisavustus, sekä sen kohdentuminen ja vaikutukset. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö pyytää lupaa käyttää kyselyyn annettuja varhaiskas-

vatuksen vastauksia kyseisen gradututkielman aineistona. Ennen aineis-

ton luovutusta siitä poistetaan kaikki henkilötiedot. Kyselyssä saatuja 

tietoja käsitellään tutkimustyössä siten, että yksittäistä varhaiskasvatuk-

sen järjestäjää ei ole mahdollista tunnistaa tutkimustulosten perusteella.  

 

Päätös Myönnän tutkimusluvan Opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) kor-

keakouluharjoittelijana työskentelevälle Tiina Linnelle. Linne saa käyt-

tää OKM:n seurantakyselyssä antamiamme varhaiskasvatuksen vastauk-

sia kyseisen gradututkielman aineistona kyselyssä. Tutkielman teemana 

on valtion erityisavustus ohjausvälineenä, erityisesti koronaepidemian 

vaikutusten tasoittamiseksi jaettu erityisavustus, sekä sen kohdentumi-

nen ja vaikutukset. 

 

Tutkimustuloksista ei saa käydä ilmi yksilöitävissä olevia henkilötietoja, 

eikä yksikköä ja kuntaa koskevia tietoja saa esittää siten, että Lapinjär-

ven kunnan tiedot olisivat yksilöitävissä tutkimusaineistosta kuntana 

eikä yksiköittäin. Tutkimuksen valmistuttua kunnan käyttöön tulee toi-

mittaa tutkimustulokset ja kappale tutkimuksesta sähköisenä raporttina. 

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 

Kustannukset Ei kustannuksia 
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Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

6.6.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Mika Puukko / OKM  

Tiina Linne 

Thelma Lill-Smeds 

 

 

  

 

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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