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VALITUSOSOITUS /  HALLINTOVALITUS    
 

 

Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmän aloite opiskelijastipendistä 

 

710/003/2018 

 

Kunnanhallitus 03.12.2018 § 253 

      

Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston 26.11.2018 

järjestetyssä kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: 

 

"Aloite opiskelijastipendeistä 

 

Kuntastrategiassamme on todettu, että nuoriso hakeutuu alueille, jotka 

tarjoavat hyvät opiskelu- ja työllisyysmahdollisuudet. 

 

Jotta pystyisimme tukemaan meiltä lähteineitä opiskelijoita Pihtiputaan 

keskustan valtuustoryhmä esittää, että Pihtiputaan kunta selvittäisi opis-

kelijastipendin myöntämisestä. 

 

Opiskelijastipendin voisi saada ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa 

ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön Pihtiputaalla toimivassa 

yrityksessä tai yhdistyksessä suorittavalle opiskelijalle. Näin saatava 

hyöty jäisi rikastuttamaan paikkakunnan yritystoimintaa. 

 

Pihtipudas 26.11.2018 

 

Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmä 

 

Markku Kananen Sirpa Närhi 

puheenjohtaja sihteeri" 

 

Opiskelijastipendillä voidaan kannustaa opiskelijoita tekemään 

lopputyönsä pihtiputaalaisissa yrityksissä, yhdistyksissä tai kunnassa. 

Samalla pyritään parantamaan nuorten työllistymismahdollisuuksia 

kotikunnassa valmistumisen jälkeen ja ammattitaitoisen työvoiman 

rekryointia paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Opiskelijastipendiä 

voivat hakea ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa opiskelevat 

opiskelijat.  

 

Apurahojen verotuksesta säädetään tuloverolain (1535/1992, TVL) 

82§:ssä. Jos kunnan maksama suoritus on saatu pelkästään sillä 

perusteella, että henkilö asuu kunnassa tai tulee kunnan asukkaaksi, 

kyseessä ei ole verovapaa stipendi. Sen sijaan esimerkiksi kuntien 

opiskelijoille opintoja varten myöntämät stipendit ovat TVL 82 §:n 1 

momentin 1 kohdan perusteella verovapaita, vaikka muu kuin kunnan 

asukas ei voisi stipendiä saada. 

 

Lisätiedot: kunnansihteeri Maija Sieppi, puh. 044 459 6805. 

 



 

Ehdotus Kunnanjohtaja:  

 

1. Kunnanhallitus päättää jakaa vuoden aikana yhteensä neljä (4 kpl)  

tuhannen euron (1.000) stipendiä hakemusjärjestyksessä  

ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevalle pihtiputaalaiselle  

opiskelijalle, joka tekee lopputyötään Pihtiputaalta ensi vuodesta lähtien.  

Stipendit katetaan kunnanhallituksen varoista.  

 

Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: 

 

2. Kunnanvaltuusto merkitsee päätöksen tiedoksi. 

3. Kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.  

 

Käsittely: 

 

Kunnanjohtaja muutti päätösehdotusta:  

 

1. Kunnanhallitus päättää jakaa vuoden aikana yhteensä neljä (4 kpl)  

tuhannen euron (1.000) stipendiä hakemusjärjestyksessä  

ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevalle opiskelijalle, joka  

tekee lopputyötään ensi vuodesta lähtien pihtiputaalaaiselle yrityksille 

tai  

yhdistyksille.  

 

Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: 

 

2. Kunnanvaltuusto merkitsee päätöksen tiedoksi. 

3. Kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.  

 

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.  

 

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus 1. Muutoksenhakukielto / valmistelua 2.-3. 

 

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kunnanvaltuustoon 17.12.2018 (2.-3). 

 ____________ 

 

Kunnanvaltuusto 17.12.2018 § 108 

        

Lisätiedot: kunnansihteeri Maija Sieppi, puh. 044 459 6805 

 

Ehdotus Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: 

 

1. Kunnanvaltuusto merkitsee päätöksen tiedoksi. 

2. Kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.  

 

Päätös Hyväksyttiin 1.-2.  

 

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus 

 

Toimenpiteet  Ote: aloitteen tekijä. Tied. talousjohtaja, kirjanpito, kunnan nettisivuille  

____________ 


