
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 3.6.2021 § 44 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia Nimeämispyyntö: Valpas-kunta-pääkäyttäjä; Pia Aaltonen 

 

Valpas on uusi sähköinen palvelu, jossa oppivelvollisuutta valvovat vir-

kailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko oppivelvollisuusiän ajan. 

Opetushallitus rakentaa palvelun Virkailijan Opintopolku-

kokonaisuuden yhteyteen. 

Valpas-kunta-pääkäyttäjä: Käyttöoikeuden voi myöntää koulutustoimi-

jan vastuukäyttäjä vain sellaiseen organisaatioon, jonka organisaatio-

tyyppi on "Kunta". Tämä käyttöoikeusryhmä myönnetään henkilöille, 

jotka toimivat oppivelvollisuuden valvonnan vastuullisina henkilöinä 

asuinkunnassa oppivelvollisuuslain 1214/2020 14§ mukaisten asuinkun-

nan valvontavastuiden tehtävien hoitamisessa niille oppivelvollisille, 

joilla ei ole opiskelupaikkaa. Kunta-pääkäyttäjällä on pääsy VALPAS-

palveluun kunnan valvontatoiminnallisuuksiin ja pääkäyttäjä voi kutsua 

virkailijoita ja myöntää kunta-valvojaoikeuksia kunnan muille asuin-

kunnan valvontatehtävää suorittaville virkailijoille. 

 

 

Valpas-kunta-pääkäyttäjän käyttöoikeuden voi myöntää koulutustoimi-

jan vastuukäyttäjä vain sellaiseen organisaatioon, jonka organisaatio-

tyyppi on "Kunta". Tämä käyttöoikeusryhmä myönnetään henkilöille, 

jotka toimivat oppivelvollisuuden valvonnan vastuullisina henkilöinä 

asuinkunnassa oppivelvollisuuslain 1214/2020 14§ mukaisten asuinkun-

nan valvontavastuiden tehtävien hoitamisessa niille oppivelvollisille, 

joilla ei ole opiskelupaikkaa. Kunta-pääkäyttäjällä on pääsy VALPAS-

palveluun kunnan valvontatoiminnallisuuksiin ja pääkäyttäjä voi kutsua 

virkailijoita ja myöntää kunta-valvojaoikeuksia kunnan muille asuin-

kunnan valvontatehtävää suorittaville virkailijoille. 

 

Päätös Päätän nimetä sivistystoimenjohtaja Pia Aaltosen pääkäyttäjäksi Valpas-

kunta-palveluun.  

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

Hallintosääntö § 29  

Kustannukset  

 

Allekirjoitus  

 

3.6.2021 Tiina Heikka 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Jakelu Pia Aaltonen 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 3.6.2021 § 44 
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 kunnanhallitus 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-

sessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-

semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä, 

katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytet-

tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: __________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____4.6.2021________________  

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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