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Asia Seinäjoen koulutuskuntayhtymän asuntolapaikan myöntämisen 
perusteet 20.4.2022

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 103 §:n mukaan koulutuk-
sen järjestäjällä voi olla opiskelijoille tarkoitettu asuntola. Laki ammatilli-
sesta koulutuksesta, 104 § mukaan koulutuksen järjestäjä päättää asun-
tolapaikan myöntämisen perusteista. 

Asuntolapaikan myöntämisessä sovelletaan yhdenvertaisia myöntämispe-
rusteita ja otetaan huomioon opiskelijan tarve asuntolapaikalle. Seinäjoen
koulutuskuntayhtymässä asuntolapaikka myönnetään opiskelijalle kor-
keintaan yhdeksi opiskeluvuodeksi kerrallaan. Asuntolapaikkoja myönnet-
täessä otetaan huomioon jaettavien asuntolapaikkojen määrä. Asuntola-
paikka ei ole opiskelijan ainoa asunto.

Asuntolapaikan myöntämisen perusteet:
1. Asuntolapaikka myönnetään ensisijaisesti oppivelvollisuuslaissa tar-

koitetuille oppivelvollisille, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa
tai tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) Sedussa 
(opiskelijat, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvolli-
sina 1.1.2021 jälkeen). Etusijalla ovat alle 17-vuotiaat oppivelvolliset.

2. Toissijaisesti asuntolapaikka myönnetään oppivelvollisuuslain 16 §:n 
nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutetuille opiskelijoille (opiske-
lijat, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa tai kaksoistut-
kinnossa toinen tutkinto on suorittamatta, opintojen suorittaminen on 
aloitettu ennen kuin opiskelija täyttää 20 vuotta, maksuttomuus voi-
massa sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 
20 vuotta).

3. Mikäli edellä mainittujen perusteiden jälkeen on vapaita asuntolapaik-
koja, voidaan niitä myöntää muille opiskelijoille.

4. Kaikissa edellä mainituissa asuntolapaikan hakijaryhmissä huomioi-
daan lisäksi opiskelijan tarve asuntolapaikalle eli

4.1 Matkakriteerit:

 Sedusta yli 100 km:n etäisyydellä asuvat opiskelijat, jotka ovat ha-
keutuneet lähimpään moniammatilliseen oppilaitokseen Sedun ol-
lessa ko. oppilaitos ja Seduun nopein kulkuyhteys joukkoliikennettä
tai muuta soveltuvaa kulkutapaa käyttäen.

 Sedusta yli 100 km:n etäisyydellä asuvat opiskelijat, jotka ovat en-
sin hakeutuneet lähimpään monialaiseen oppilaitokseen, mutta ei-
vät ole tulleet valituksi sinne ja ovat sen jälkeen hakeutuneet Se-

Artikainen Pasi, kuntayhtymän johtaja, rehtori 23.05.2022
Allekirjoitettu sähköisesti 



Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Viranhaltijapäätös

Kuntayhtymän johtaja, rehtori 20.04.2022 131/2022

duun. 
 Sedusta yli 100 km:n etäisyydellä asuvat opiskelijat, joilla tervey-

dentilan tai muun erityisen tarpeen vuoksi ei ole mahdollisuus opis-
kella kotiaan lähinnä olevassa monialaisessa oppilaitoksessa ja 
ovat sen vuoksi hakeutuneet Seduun. 

 Opiskelijat, joilla koti sijaitsee alle 100 km:n etäisyydellä, mutta jul-
kiset kulkuyhteydet kotoa oppilaitokseen ovat erityisen hankalat tai 
puutteelliset, eivätkä mahdollista päivittäistä kulkemista.  

4.2 Opiskelijan muu elämäntilanne
4.3 Mahdollinen erityisen tuen tarve

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 103 § ja 104 § ja oppivel-
vollisuuslaki (1214/2020), 16 § ja hallintosääntö 24 §.

Lisätietoja; laatupäällikkö Marita Syrjälä, 040 868 2004.

Päätös/ 
Allekirjoitus

Hyväksytään asuntolapaikan myöntämisen perusteet esittelytekstissä 
kerrotuilla perusteilla.

Pasi Artikainen
Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Oikaisu-
vaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukselle, osoite PL 75, 60101 Seinäjoki, sähköposti: 
kirjaamo@sedu.fi, neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on oikaisuvaatimuksen 
tekijän allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen tai viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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