EURAJOEN KUNNAN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN
OPISKELUKULUAVUSTUSTEN SÄÄNNÖT

Avustusten myöntämisen edellytykset
Taloudellisena avustuksena myönnetään yleisavustusta toisen asteen oppilaitoksissa
opiskelusta aiheutuneisiin kuluihin.
Avustuksia myöntävä toimielin, sivistyslautakunta, päättää yksityiskohtaisista myöntämisperiaatteista. Yhteisinä avustusten myöntämisperusteina tulee huomioida seuraavassa
esitetyt periaatteet.
Yleiset vaatimukset
Avustusta voidaan myöntää hakijalle, jonka kotipaikka on Eurajoella. Avustusta voivat hakea toisen asteen oppilaitosten opiskelijat, jotka ovat opiskelleet vähintään yhden lukuvuoden ennen avustuksen myöntämistä.
Avustusta voivat hakea toisen asteen opiskelijat, jotka eivät opiskele lukiossa. Erityislukioiden kohdalla sivistyslautakunta voi poiketa edellä mainitusta harkintavaltansa mukaan.
Avustusta voidaan myöntää perusopetuksen jälkeiseen ensimmäiseen toisen asteen tutkinnon hankkimisesta aiheutuneisiin kuluihin.
Samaan tarkoitukseen Eurajoen kunnalta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa.
Avustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan tarkoitukseen myös muualta kuin
Eurajoen kunnalta haetut ja saadut tuet ja avustukset.
Hakijan tulee tehdä selvitykset, joita avustuksen myöntäjä ja sisäinen tarkastus pitävät tarpeellisina.
Hakeminen
Opiskelijoille myönnetään yleisavustusta yhden anomuksen perusteella niiden toimintasääntöjen mukaisesti opiskelukuluihin. Hakijan tulee toimittaa avustushakemus ja seuraavat asiakirjat paperisena hakuajan määräaikaan mennessä:
-

-

-

opiskelutodistus toisen asteen oppilaitoksesta
kuitit ja tositteet esitetyistä opiskelun aiheuttamista kuluista (matkakulut, kirjat, tarvikkeet). Matkakulut korvataan kuten Eurajoen lukiossakin, opiskelijan haettua ensin Kelan koulumatkakorvauksen, Eurajoen kunta korvaa opiskelijan omavastuuosuuden.
opiskelutarvikkeiden osalta todistus oppilaitokselta hankittujen opiskelutarvikkeiden
ja -välineiden välttämättömyydestä opiskelussa. Opiskelutarvikkeilla tarkoitetaan
oppikirjoja, työkaluja, työvaatteita ja informaatioteknologisia välineitä. Näiden tarvikkeiden osalta vähennetään sama omavastuuosuus kuin Eurajoen lukiolaiset maksavat saamastaan tietokoneesta (250,-).
Kelan päätös mahdollisen oppimateriaalilisän maksamisesta
avustuksella ei korvata opiskelusta aiheutuneita ruokailukuluja, työainekuluja, opintomatkoja eikä työharjoittelun kustannuksia.

Päätöksenteko ja maksatus
Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijalle, jonka hakemus on saapunut määräajan
loppuun mennessä. Kunta voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen.
Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Puutteelliset hakemukset, joita
ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa, hylätään.
Avustus voidaan maksaa päätöksen saatua lainvoiman. Poikkeustapauksissa avustukset
voidaan maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä. Mikäli avustukset maksetaan ennen lainvoimaisuutta, saajan on kirjallisesti sitouduttava
palauttamaan jo maksetut avustukset, mikäli päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu
ja/tai ellei avustuksen edellytykset täyty.

Sivistyslautakunta
Avustusmuodot
Yleisavustus, jaetaan kerran vuodessa
Avustuksiin oikeutetut
Avustukset jakaa Eurajoen kunnan sivistyslautakunta. Avustusta myönnetään eurajokelaiselle toisen asteen opiskelijalle, joka ei opiskele lukiossa. Koska Eurajoen kunta tarjoaa
omana palveluna lukiokoulutusta, lukio-opintojen kustannuksia ei korvata muissa lukioissa.
Erityislukioiden kohdalla sivistyslautakunta voi poiketa edellä mainitusta harkintavaltansa
mukaan. Avustusta myönnetään perusopetuksen jälkeen ensimmäisen toisen asteen tutkinnon opintojen kuluihin.
Avustusten myöntämisen edellytykset
1. Hakijan on täytettävä avustusten säännöissä mainitut kriteerit ja toimitettava määräaikaan mennessä vaaditut tiedot ja todistukset.
2. Avustuksen takaisin periminen on mahdollista.
3. Sivistyslautakunta päättää talousarvion pohjalta vuosittain avustuksina jaettavan
määrärahan jakamisesta.
Hakumenettely
Toisen asteen koulutuksen opiskelukuluavustukset julistetaan haettavaksi viimeistään huhtikuun alussa. Hakemukset on palautettava kunnan kirjaamoon ilmoitettavan aikataulun
mukaisesti.
Avustuksiin liittyvät lomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavana sähköisesti Eurajoen kunnan
kotisivuilla.
Avustuspäätös
Avustuksen hakijoille ilmoitetaan tehdyistä avustuspäätöksistä pöytäkirjaotteella.

