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Päätöspöytäkirja 
 
Asia TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄMINEN / Yhdessä tehty- yhdessä koet-

tu: Lapinjärven Mainiokodissa kehitettävä vanhuspalveluiden luova päi-
vätoiminta malli 
 
Kaakkois-Suomen YAMK opiskelija Petteri Aaltolainen anoo (9.2.2022) 
tutkimuslupaa Lapinjärven kunnalta tutkimuksen toteuttamista varten. 
Tutkimuksen nimi on Yhdessä tehty - Yhdessä koettu: Lapinjärven Mai-
niokodissa kehitettävä vanhuspalveluiden luova päivätoimintamalli.  
Tutkimus tulee kohdistumaan Lapinjärven kunnan ja Mehiläisen yhteis-
yrityksen Mainiokoti Lukkarin päivätoiminnan asiakkaisiin. Kyseessä 
on laadullinen tutkimus, mikä toteutetaan yhdessä tehdyn ja koetun tai-
deprosessin aikana. Tutkimusaineiston kerääminen tapahtuu avoimena 
strukturoimattomana teemahaastetteluna, ryhmäkeskusteluna ja havain-
nointina. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa osallisuutta vahvista-
via yhteisöllisen luovan prosessin vaiheita ja sen keskeisiä elementtejä, 
muodostaa luovaa ryhmätoimintaa kuvaava toimintamalli - yhteisötai-
demalli sekä tuottaa konkreettista uutta tietoa luovan ryhmätoiminnan 
hyvinvointivaikutuksista sosiaalipalveluihin.  
 
 

Päätös Päätän myöntää tutkimusluvan Petteri Aaltolaiselle Yhdessä tehty - yh-
dessä koettu: Mainiokodissa kehitettävä vanhuspalveluiden luova päivä-
toimintamalli. Tutkimukseen osallistuminen on tutkittavalle vapaaeh-
toista, ja tutkijan on hankittava tutkittavilta suostumus tutkimuksen to-
teuttamiseksi. Tutkimustuloksista ei saa käydä ilmi yksilöitävissä olevia 
henkilötietoja. Tutkimuksen valmistuttua Petteri Aaltolainen tulee toi-
mittaa tutkimustulokset ja kappale tutkimuksesta sähköisenä raporttina 
kunnan käyttöön.  
 

Päätöksen peruste 
 
 
 
 
 
 

Kaakkois-Suomen Ammatikorkeakoulun YAMK opiskelijan toteutta-
man tutkimuksen tukeminen. Tutkimukseen vastataan anonyymisti eikä 
siinä kerätä henkilötietoja. Tutkimusaineistoa säilytetään, käsitellään ja 
raportoidaan luottamuksellisesti. Tutkimuksessa noudatetaan Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulun tutkimuseettisiä ohjeita. 
 
Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 
 

Kustannukset Ei kustannuksia 
 

Allekirjoitus  
 
29.3.2022 Tiia Gustavson 
 Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja 
 

Jakelu Petteri Aaltolainen 
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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 vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
 Lapinjärven perusturvajaosto 
 Lapinjärventie 20A 
 07800 Lapinjärvi 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana. 
 
Päätös on ollut yleisesti nähtävänä (pvm): 30.3.2022   
Tiedoksianto asianosaisille (pvm): 30.3.2022   
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 
Valituskielto: 
Kunnan virkaehtosopimuksen 25§:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen sillä 
perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoasia-riitana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistui-
messa. Myöskään työtekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia 
vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai työehtosopimuksen 
mukaisia neuvotteluja. 


