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Kunnanhallitus § 253 03.12.2018
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Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmän aloite opiskelijastipendistä

710/003/2018

Kunnanhallitus 03.12.2018 § 253

Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston 26.11.2018
jär jes te tys sä kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Aloite opiskelijastipendeistä

Kuntastrategiassamme on todettu, että nuoriso hakeutuu alueille, jotka tar-
joa vat hyvät opiskelu- ja työllisyysmahdollisuudet.

Jotta pystyisimme tukemaan meiltä lähteineitä opiskelijoita Pihtiputaan kes-
kus tan valtuustoryhmä esittää, että Pihtiputaan kunta selvittäisi opis ke li ja-
sti pen din myöntämisestä.

Opiskelijastipendin voisi saada ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa am-
mat tiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön Pihtiputaalla toimivassa yri tyk-
ses sä tai yhdistyksessä suorittavalle opiskelijalle. Näin saatava hyöty jäisi
ri kas tut ta maan paikkakunnan yritystoimintaa.

Pihtipudas 26.11.2018

Pihtiputaan keskustan valtuustoryhmä

Markku Kananen Sirpa Närhi
puheenjohtaja sihteeri"

Opiskelijastipendillä voidaan kannustaa opiskelijoita tekemään lopputyönsä
pih ti pu taa lai sis sa yrityksissä, yhdistyksissä tai kunnassa. Samalla pyritään
pa ran ta maan nuorten työllistymismahdollisuuksia kotikunnassa val mis tu mi-
sen jälkeen ja ammattitaitoisen työvoiman rekryointia paikallisen elin kei no-
elä män 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 hen-
ki lö asuu kunnassa tai tulee kunnan asukkaaksi, kyseessä ei ole verovapaa
sti pen di. Sen sijaan esimerkiksi kuntien opiskelijoille opintoja varten myön-
tä mät stipendit ovat TVL 82 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella ve ro va-
pai ta, vaikka muu kuin kunnan asukas ei voisi stipendiä saada.

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

Kunnanhallitus 07.02.2022 § 28

Kunnanhallitus päätti 3.12.2018 § 253 opiskelijastipendien myöntämisestä.
Kunnanhallituksen päätöksellä myönnetään vuosittain neljä 1.000 euron
arvoista opiskelijastipendiä hakujärjestyksessä opiskelijalle, joka tekee
vuodesta 2019 alkaen lopputyötään pihtiputaalaiselle yritykselle tai
yhdistykselle. 

Opiskelijastipendejä on vuosittain jaettu vuodesta 2019 alkaen seuraavasti
(toimeksiantaja suluissa):
2019: 2 kpl (Matkailukeskus Niemenharju Oy, Meijän Kauppa)
2020: 0 kpl
2021: 1 kpl (Meconet)
2022: 1 kpl (yrityksen nimi ei-julkinen, JulkL 24 § kohta 20)
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Lisätiedot: kunnansihteeri Perttu Sonninen, puh. 044 459 6805

Ehdotus Kunnanjohtaja:

 Kunnanhallitus päättää laajentaa opiskelijastipendien myöntämisen
kriteerejä seuraavasti:

 Kunnanhallitus päättää toistaiseksi jakaa vuoden aikana yhteensä neljä (4
kpl) tuhannen euron (1.000 €) stipendiä hakemusjärjestyksessä

 ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevalle opiskelijalle, joka
 tekee lopputyötään vuoden 2022 alusta lähtien

1. pihtiputaalaiselle yritykselle tai yhdistykselle,
2. Pihtiputaan kunnan palvelujen kehittämiseen, ja
3. sosiaali- ja terveystoimelle siltä osin kuin tutkimus koskee Pihtiputaan

kunnan alueen palveluita.

 Opiskelijastipendiä voi hakea takautuvasti vuonna 2021 valmistuneen
opinnäytetyön osalta vuoden 2022 aikana. 

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet  Ote + päivitetyt ohjeet kunnan nettisivuille; Tied: kirjanpito

 ____________

Tarkastetusta, allekirjoitetusta ja 11.2.2022 nähtävänä pidetystä
pöytäkirjasta otteen oikeaksi todistaa
Pihtiputaalla 11.2.2022 

Katja Halla-aho, toimistosihteeri
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lähetetty tiedoksi kirjeellä/sähköpostilla
Postituspvm.
11.2.2022

Asianosainen

Päätös luovutettu asianosaiselle
Pvm. Asianosaisen allekirjoitus

Päätös on pidetty nähtävänä Pvm. 11.2.2022

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 pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir jeen lä-
het tä mi ses tä tai erillisen tiedoksisaantitodistuksen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tie dok si-
an toa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, joll ei
muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on ase tet tu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ja nähtävänä olopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan vii mei nen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oi kai su vaa ti-
muk sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Pihtiputaan kunnanhallitus
Keskustie 9
44800 Pihtipudas
Sähköpostiosoite:  pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi
Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8:00 - 15:30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo dosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava; päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä haetaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa
vetoomuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kai sem min toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksessa on
ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voi daan
toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyy de tään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päät ty mis tä. Omalla vastuulla postitse lähetetty oikaisuvaatimus tulee lähettää niin ajoissa, että se on perillä oi-
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kai su vaa ti mus ai ka na viraston aukiollessa. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostilla. Säh kö pos til la
toimitettuun oikaisuvaatimukseen vastataan saapumisilmoituksella sähköpostitse heti kun se on vas taan otet tu.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.


