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Lukiolaisten tuettu asuminen
Hyvltk 16.10.2017 § 31
Lukion säilyminen Vaalassa on erittäin tärkeä elinvoimakysymys koko kunnan kannalta. Samaan aikaan, kun pohditaan keinoja, millä lukion imagoa
voidaan vahvistaa, tulee myös pohtia, kuinka opiskelijoiden rekrytointia voidaan tehostaa sekä kuinka Vaalan lukion houkuttelevuutta opiskelupaikkana voidaan lisätä.
Tällä hetkellä Vaalan lukiossa opiskelee useita ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita, mm. Kestilän alueelta. Koulumatkat ovat Vaalan lukiossa opiskelijoille ilmaisia. Osa opiskelijoista on kuitenkin vuokrannut asunnon Vaalan
keskustasta, kun taas osa kulkee pitkiä koulumatkoja päivittäin. Esimerkiksi 2. vsk opiskelijoista asuu Vaalan keskustassa vuokralla tällä hetkellä 5
opiskelijaa. Samaan aikaa kunnassa on tyhjillään vuokra-asuntoja, joissa
olisi rakennuksen kunnossapidonkin kannalta etu, että asunnot eivät seisoisi tyhjillään.
Tällainen Vaalan lukion opiskelijoille suunnattu harkinnanvarainen tuettu
asuminen, voisi käytännössä tarkoittaa lukio-opiskeluiden aikaista (3v.)
asumisen tukemista esimerkiksi siten, että kuukausivuokra olisi opiskelijoille merkittävästi markkinahintaa alhaisempi, kattaen pelkästään lämmityksen ja sähkön asunnossa. Näin kunnalle ei varsinaisesti tulisi ylimääräisiä
kuluja tyhjänä olevien asuntojen osalta, mutta merkitys lukio-opiskelijoiden
tukemiseksi olisi huomattava. Kyse olisi myönteisen imagon ja Vaalan lukion tukemisen kannalta merkittävä.
Sivistysjohtaja:
Hyvinvointilautakunta käy asiasta keskustelun ja esittää edelleen kunnanhallitukselle, että Vaalassa otettaisiin ulkopaikkakuntalaisten tai kaukana
kuntakeskuksesta asuvien osalta käyttöön Vaalan lukion opiskelijoiden harkinnanvarainen tuettu asuminen. Kunnanhallitus linjaa tuetun asumisen
muodon ja suuruuden.
Päätös:
Hyvinvointilautakunta päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.
______
Hyvltk 29.01.2018 § 3
Asian jatkovalmisteluissa selvitettiin mahdollisen subventoimisen vaikutuksia mm. opintososiaalisiin etuuksiin.
Opiskelijoiden KELAlta anottavat tuet jakaantuvat sekä opintotukeen, että
1.8.2017 alkaen yleiseen asumistukeen. Opintotukeen mahdollisella vuokran subventoimisella ei ole vaikutusta. Opintotukea voi hakea 17v. täyttänyt
opiskelija.
Yleisen asumistuen osalta KELAn päätös perustuu mm. sekä ruokakunnan

bruttotuloihin että asumismenoihin. Koska yleinen asumistuki on 80% hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta, vuokran
subventoimisen suuruudella ei näyttäne olevan merkitystä KELAN päätökseen, muutoin kuin enimmäisasumismenojen osalta. KELAN kannalta olennaista on täyttyvätkö kriteerit yleiseen asumistukeen, vaiko eivät.
Kunnalla on vapaita vuokra-asuntoja tällä hetkellä kohtuullisen hyvin ja
mahdollinen vuokra-asunnon osoittaminen opiskelijalle sekä vuokran subventoiminen tehtäisiin sillä edellytyksellä, että soveltuvia vuokra-asuntoja
on kunnassa vapaana.
Sivistysjohtaja:
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Vaalan kunta ottaa
lukuvuoden 2018-2019 kestävänä kokeiluna käyttöön ulkopaikkakuntalaisten tai kaukana kuntakeskuksesta asuvien lukiolaisten vuokran subventoimisen, mikäli kyseinen opiskelija muuttaa kunnan osoittamaan asuntoon.
Kyseiselle lukiolaiselle jää omavastuuna maksettavaksi ainoastaan asunnon käyttösähkö- ja vesimaksut. Kokeilu koskee ainoastaan nuorten lukiokoulutusta. Päätökset tehdään opiskelijakohtaisesti ja ne tekee koulukeskuksen rehtori ja sivistysjohtaja.
Päätös:

Hyväksyttiin

Merkittiin pöytäkirjaan, että Aino Leinonen saapui kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana klo 16.37.
______
Khall 06.02.2018 § 53
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti
ottaa lv. 2018-2019 kokeiluna käyttöön lukiolaisten tuetun asumisen.
Lukiolaisten asuntojen vuokran subventoimiseen käytettävät varat katetaan
lukion talousarviosta.
Päätös:
______

Hyväksyttiin

Hyvltk 10.06.2019 § 56
Lv. 2018-2019 kokeiltu lukiolaisten tuettu asuminen on ollut hyvä ja toimiva
tukimuoto. Tällä tehdyllä kokeilulla on ollut erittäin myönteinen vaikutus lukiomme markkinointiin ja Vaalan lukion houkuttelevuuteen 2. asteen oppilaitoksena myös kuntarajojen ulkopuolella. Lv. 2019-2020 lukiossa aloittaa
opiskelijoita Vaalan lisäksi myös Vuolijoelta ja Kestilästä.
Tuettu asuminen on mahdollistettu vaihtoehtona ilmaisille koulukuljetuksille
pitkämatkalaisille opiskelijoille. Tuettua asumista käyttäneitä opiskelijoita
on ollut kevätkaudella 4. Tämän hetken tiedon mukaan syksyllä 2019 tuetun asumisen tarvitsijoita olisi yhtälailla 4 opiskelijaa.
Vaikka päätöstä tuetun asumisen kokeilusta lukuvuodelle 2019-2020, ei
vielä olekaan tehty, on mahdolliseen myönteiseen päätökseen varauduttu
jo TA2019 laatimisen yhteydessä, jolloin rahat tuettuun asumiseen on
myös varattu. Lisäksi on huomion arvoista, että Vaalan lukio on saanut Lv.

2019 Opetushallitukselta myönteisen päätöksen harkinnanvaraisen yksikköhinnan korotuksesta, joka Vaalan lukion oppilasmäärällä tarkoittaa n.
+92000 €. Tämä edustaa n. 10 % lukion toimintakatteesta vuodelle 2019.
Sivistysjohtaja:
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lukiolaisten tuetun
asumisen kokeilun jatkamista lukuvuodelle 2019-2020. Lukiolaisten asuntojen vuokran subventoimiseen käytettävät varat katetaan lukion talousarviosta.
Päätös:
______
Khall 11.06.2019 § 151

Hyväksyttiin

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää jatkaa lukiolaisten tuetun asumisen kokeilua
lukuvuonna 2019-2020. Lukiolaisten asuntojen vuokran subventoimiseen
käytettävät varat katetaan lukion talousarviosta.
Päätös:
______

Hyväksyttiin

