
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 16.3.2021 § 28 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia OPINTOPOLKU-pääkäyttäjän ja varapääkäyttäjän määrääminen 

 

Opintopolku.fi -palvelu on sähköinen palvelukokonaisuus, josta löytyy 

koulutuksen ja opetuksen järjestäjän palveluita. Palvelujen käyttäjiä ovat 

esimerkiksi koulutukseen hakeutujat, opiskelijat, oppilaitokset, yritykset 

sekä julkishallinto. Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. 

Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa 

omien koulutustensa tietoja. 

 

Päätös Määrään Opintopolku vastuuhenkilöksi Mikaela Fabritiuksen ja varavas-

tuuhenkilöksi Piia Siltalan 17.3.2021 alkaen toistaiseksi. 

 

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Opintopolkuun tulee määrätä järjestelmän vastuukäyttäjä ja vastuukäyt-

täjälle varahenkilö, jotka toimivat samalla kunnan yhdyshenkilöinä 

Opintopolku.fi -palveluun. 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 kohta 8. 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

16.3.2021 Pia Aaltonen 

           Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Mikaela Fabritius 

Susanne Sjöblom 

Piia Siltala 

OPH, Opintopolku 

  

 

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 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/c8374fb6-4def-4941-9d51-1f301da38e30

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

mailto:pia.aaltonen@lapinjarvi.fi


Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 16.3.2021 § 28 
Päätöspöytäkirja 

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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