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Tutkimuslupa
Jyväskylän yliopisto yhdessä UKK-instituutin ja useiden
yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttaa valtakunnallisen, väestötason
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU2022)
–tutkimuksen keväällä 2022, perusasteen kouluissa vuosiluokilla 1.–9.
Tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa koko maan kattavaa lasten ja
nuorten monimenetelmällistä liikunta- ja terveyskäyttäytymisen seurantaa
(monitorointi, trenditutkimus) ja liittää se osaksi 49 maata kattavaa
kansainvälistä HBSC-tutkimusta.
Tutkimuksen aineisto kerätään internetpohjaisella kyselylomakkeella, johon
vastataan oppitunnilla henkilötietosuoja huomioiden. Lisäksi osassa
oppilaitoksista toteutetaan (oppilaitoksen suostumuksen mukaan)
liikunta-aktiivisuuden, paikallaanolon sekä unen objetiiviset mittaukset
liikemittarilla 7 vuorokauden ajan.
Tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta sekä tutkittavan oikeuksista
tiedotetaan sekä vanhempia/huoltajia, että osallistuvia oppilaita etukäteen.
Vanhemmilla on mahdollisuus kieltää oppilaan osallistuminen tutkimuksiin.
Osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää missä
vaiheessa tahansa. Jokaiselle objetiivisiin mittauksiin osallistuvalle
oppilaalle lähetetään kotiin henkilökohtainen palaute liikemittarilla
määritetystä liikkumisesta, paikallanolosta ja unesta. Tutkimukseen
osallistuville kunnille sekä oppilaitoksille toimitetaan tutkimuksen
valmistuttua sähköinen raportti tutkimuksen tuloksista.
Tutkimusaineisto kerätään kevätlukukaudella 2022.
Tutkimusluvan myöntämisen ehtona on, että tutkijat noudattavat
henkilötietolaissa ja muualla lainsäädännössä mainittuja säädöksiä
henkilötietojen käsittelystä ja salassapidosta. Tutkijat ovat velvollisia
käyttämään tietoja luottamuksellisesti, nimettömästi ja ainoastaan tämän
tutkimuksen tekemiseksi. Tutkimuksen valmistuttua tiedot on arkistoitava
asianmukaisesti. Tutkimusluvan myöntäminen ei velvoita tutkimuksen
kohdehenkilöitä osallistumaan tutkimukseen. Tutkijoiden on neuvoteltava
asiasta heidän kanssan erikseen. Tutkijat vastaavat mahdollisista
tutkimuksen aiheuttamista kustannuksista. Tutkijoiden tulee toimittaa
raportti tutkimuksen tuloksista Oriveden kaupungin oppilaitoksille ja
kasvatus- ja opetuspalveluille.
Päätös

Myönnän tutkimusluvan edellä mainituin ehdoin.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:


se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä



kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Oriveden kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Oriveden kaupungin
lasten ja nuorten lautakunta.
Kirjaamon yhteystiedot:
Posti- ja käyntiosoite:
Keskustie 23, 35300 Orivesi
Sähköpostiosoite:
kirjaamo@orivesi.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Oriveden
kaupungin kirjaamosta.
Pöytäkirja on 6.9.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
2.9.2021.

