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• Malli asuntolatoimintasuunnitelmasta 
 

• Esimerkki Arjen taitojen kurssista osana työkykypassiopintoja 
 

• Koulutuskeskus Sedun 
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Turvallista, viihtyisää ja opintoja tukevaa asumista yhteistyössä kodin ja oppilaitoksen kanssa 

 
 



 
 
      
                     
N.N  ASUNTOLAN TOIMINTASUUNNITELMA 
 
 
 

Tervetuloa asumaan opiskelija-asuntolaan! 
 
 

Tutustu huolellisesti tähän asuntolatoimintasuunnitelmaan sekä asuntolan järjestyssääntöihin! 
 
 
 
Asuntolatoiminta N.N. 
 
Kuvataan tähän  
 

- mikä on asuntolatoiminnan tarkoitus 
- millä tavalla opiskelija-asuntola on osa opiskeluhuoltoa  
- opetuksen ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 
- asuntolan hakuprosessi ja asumisoikeuden saamisen kriteerit 
- mistä on saatavilla asuntolatoimintaan liittyvät suunnitelmat ja asiakirjat 

 

o asuntolan järjestyssäännöt 
o pelastussuunnitelma 
o kriisisuunnitelma  
o muut turvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet 
o käytännön toimintaohjeet kuten siivousohjeet, yhteisten tilojen ja huoneiden 

kalustoluettelo, vapaa-ajantoiminnan infotaulu 

 
Yhteystiedot  
 

- asuntolan osoite 
- asuntolaohjaajat (tavoitettavissa pv/klo) 
- koulutuspäällikkö (asuntolataoiminnasta vastaava henkilö) 
- opiskeluhuollon henkilöstö 
- vartiointiliike tmv (tavoitettavissa pv /klo) 
- asuntolassa toimii myös harrastetutoreita (mistä löytyy listaus nimistä ja yhteystie-

doista) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      
                     
Asuntolaan muuttaminen 
 
 
 
 
Asuntolaan muutto 
 

- koska asuntolaan voi muuttaa  
- asuntolan tilat ja varustelun kuvaus 
- mitä pitää ottaa huomioon (listaus mukaan otettavista tavaroista) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      
                     
 
 
Asuminen 
 
 
 
Asuntolatoiminnan vuosikello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tammikuu

[LUOKAN NIMI]

[LUOKAN NIMI]

[LUOKAN NIMI]

[LUOKAN NIMI]

[LUOKAN NIMI][LUOKAN NIMI]

[LUOKAN NIMI]

Syyskuu

[LUOKAN NIMI]

[LUOKAN NIMI]

[LUOKAN NIMI]



 
 
      
                     
 
 
Asuntolan kasvatuksellinen ohjaus opiskelijan tukena 
 
(palvelu)kuvaus asuntolassa saatavasta kasvatuksellisesta (vai arkiohjauksesta) jaoteltuna 
yhteisöllisyys, yksilöllisyys ja osallisuus.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Yhteisöllisyys on tunne siitä, että kuulun joukkoon . 
Yksilöllisyys on tunne mahdollisuuksistani selvitä eri tilanteissa. 
Osallisuus on tunne siitä, että minulla on mahdolli suus vaikuttaa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteisöllisyys

Yksilöllisyys

Osallisuus



 
 
      
                     
Esimerkki kuvaustavasta 

 Tavoitteena yhteisöllisyys Tavoitteena 

yksilöllisyys 

Tavoitteena osallisuus 

K
u

va
u

s 
o

h
ja

u
st

o
im
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ta

 

ryhmäyttäminen arjen taitojen ohjaus harrastetutortoiminta 

soluillat rästipajatoiminta asuntolatoimikunta 

ohjattu vapaa-ajantoiminta 

- kauppakyyditykset 

- sähly 

- työpajan käyttö 

- kerhotoiminta 

- teemaillat 

- iltapalan teko illat 

- karaoke 

 

paikkakunnan vapaa-

ajantoimintaan 

tutustuminen 

vertaissovittelu 

Saku ry:n toiminta puhuttelu ja 

huolenpitokeskustelut 

yhteisten sääntöjen 

luominen 

kerhotoiminta asukkaan 

henkilökohtainen 

ohjaus ja tuki 

opiskelijoiden 

järjestämä 

kerhotoiminta 

asuntoloiden välinen 

yhteistyö esim. tutustumiset 

muihin asuntoloihin 

ohjaus tukena omien 

ratkaisujen teossa 

teemaillat 

asuntolan henki sopimus yhteistyö huoltajien 

kanssa asukkaan kanssa 

sovitulla tavalla 

harrastuskysely  

 tulohaastattelut 

asuntolaan 

 

 fiilistä asumiseen – 

arjen taitojen kurssi 

 

 asukkaan omien 

taitojen  

hyödyntäminen  

 

   

   

P
u

it
te

et
 k

u
n

n
o

ss
a Asuntolassa on viihtyisät tilat ja välineet, jotka kannustavat yhteiseen vapaa-

ajanviettoon. Asumis- ja opiskelurauhaan kiinnitetään huomiota.  

 

 

    

 

 

 



 
 
      
                     
Asuntolasta pois muutto  

 

Kuvataan mitä pitää ottaa huomioon asuntolasta pois muutettaessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tämä asuntolatoimintasuunnitelma on saatavilla XX:n www-sivuilla os.  

 

Asuntolatoimintasuunnitelman päivittää asuntolaohjaaja vuosittain yhteistyössä 
oppilaitoksen yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän ja asukkaiden kanssa. 
Asuntolatoimintasuunnitelman hyväksyy asuntolatoiminnasta vastaava työntekijä. 

 

Asuntolatoimintasuunnitelmasta tiedotetaan tuleville asukkaille ja heidän huoltajilleen 
asuntolapaikan saamisen jälkeen kirjeitse. Asukkaat perehdytetään 
asuntolatoimintasuunnitelmaan fiilistä asumiseen arjen taitojen kurssin yhteydessä / 
asuntolan infotilaisuudessa / solukokouksissa /tutoreiden välityksellä. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fiilistä asumiseen - Arjen taitojen kurssi 18h 

 
ASUNTOLASSA ASUMISEEN EDELLYTTÄVÄT OSIOT 
 

- Tunnetaan toisemme: tutustuminen ja ryhmäytyminen 2h 

Tutustumisilta, jossa ryhmäytymisharjoituksia/yhdessäoloa ja grillaamista/iltapalaa 

joko koko asuntolan porukalla tai soluittain. Jokainen asuntola järjestää illan omien 

resurssiensa mukaan.  

- Järjestyssäännöt 1h 

Järjestyssääntöjen läpikäynti joko soluittain tai yhteisesti, esim. auditoriossa 

- Asuntolan puhtaanapito 1h 

Siivouksen neuvonta soluittain tai henkilökohtaisesti 

- Poistumisharjoitus/-harjoitukset 1h 

Asuntolassa järjestetään poistumisharjoitukset sisältäen infotilaisuuden.  

 

TÄYDENTÄVÄT OSIOT 
 
Fyysinen hyvinvointi 4h 

- Terveelliset elämäntavat ja henkilökohtainen hygienia 1h 

Voidaan käydä yhdessä kävelyllä ja keskustella samalla elämäntapoihin liittyvistä 

asioista, miten jokainen voi vaikuttaa pienillä asioilla omaan terveyteen. 

Henkilökohtainen hygienia käydään läpi samalla hienotunteisesti yleisesti kertoen 

esim. peseytymisen tärkeydestä, hajusteiden maltillisesta käytöstä, puhtaiden 

vaatteiden vaihtamisesta jne. Lopuksi lämmitetään sauna.  

- Päihteet 1h  

Testin tekeminen netissä paihdelinkki.fi. Lisäksi keskustelua siitä, miten voin auttaa 

läheistä, jolla on päihdeongelma, mitä minun pitäisi siitä ajatella jne. Voidaan tehdä 

myös pienissä ryhmissä, joissa tutkitaan esim. netistä vastaukset samoihin 

kysymyksiin. Myös luennoitsijat kannattaa ottaa huomioon, kuten 

terveydenhoitaja, kuraattori, irti huumeista ry, YAD, nuorisotoimi.  

- Terveellinen ruoka 2h 

Tehdään ruokasuunnitelma viikoksi ja mietitään, mihin omat rahat riittävät. 

Muistellaan ja tutkitaan tuotteiden hintoja. Päätetään solussa tai muussa ryhmässä, 

mikä ruoka tehdään yhdessä. Tehdään ostoslista ja käydään kaupassa. Lopuksi ruoka 

tehdään yhdessä ja yhdessä myös syödään. Tutorit voivat toimia apuna. Voidaan 

toteuttaa esim. niin, että suunnitellaan ruoka edellisellä viikolla tai edellisenä 

päivänä ja sovitaan, mitä kukin ostaa, vai kerätäänkö yhteinen rahasumma. 

Kaupassa käynti hoidetaan siten, että jokainen hoitaa osuutensa. Ruuan 

valmistaminen tapahtuu erillisenä päivänä.  

 

 



 

 

Psyykkinen hyvinvointi 3h 

- Talouden hallinta 1h 

Miten selvitä opiskelusta taloudellisesti? Opintotuki, koulumatkatuki, työskentely 

opintojen ohessa (osa-aikatyö, vuokratyö, 4h, lastenvahtipalvelut, TE-keskuksen 

palvelut jne.), lainat. Asuntolaohjaaja tutkii yhdessä KELAn nettisivuja ja auttaa 

opiskelijoita löytämään vastaukset. Opetellaan etsimään avoinna olevia työpaikkoja. 

Voidaan tehdä yhdessä myös CV tai työhakemus ja ainakin miettiä omia vahvuuksia 

ja taitoja.  

- Itsetuntemus 1h  

Elämäni lanka silmät sidottuina+ rentoutus ja omat vahvuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tekemisen merkitys mielialaan 1h 

Patikointi ja makkaranpaisto, biljardi-/pingisturnaus ja kahvittelu, korttien askartelu 

ja kahvittelu. Esimerkiksi näistä vaihtoehdoista valitaan yhteinen tekeminen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutus: Tehdään rata noin pyykkinarun paksuisesta langasta, joka risteilee 

esimerkiksi opetusyksikön käytävillä tai suojaisessa paikassa ulkona. Rata voi 

kulkea polven korkeudesta olkapäänkorkeuteen siten, että se on yhtenäinen ja 

seurattavissa oleva. Elämän langasta lähtee erilaisesta narusta tehtyjä 

”harhapolkuja”, jotka päättyvät umpikujaan, esim. oven kahvaan. Tällöin opiskelija 

huomaa, että nyt on palattava takaisin päin. Harhapolkuja tehdään rataan useita, 

jopa kymmeniä. 

Ohjaaja tai muu henkilö on rataa suorittavan tukena, mutta ei puutu tilanteeseen 

kuin selkeässä ongelmatilanteessa. Rataa suorittaa yksi henkilö kerrallaan 

yksityisesti. Rata on aikaa vievä, mutta antoisa. Rata voidaan tehdä myös siten, 

että laitetaan köysi maahan, ja kuljetaan sitä pitkin jaloilla tunnustellen, tällöin 

harhapolut tehdään myös paksummasta narusta.  

Elämänlankaa suorittaessa opiskelijan täytyy voida luottaa siihen, että on turvassa, 

eikä joudu naurunalaiseksi. Kun opiskelija tulee reitiltä, hänet vastaanottaa joku 

aikuinen ja kertoo, että tämä reitti kuvasi juuri hänen elämänlankaansa. joskus 

teemme virheitä, huomaamme ne ja korjaamme tilannetta. Hiljalleen elämän 

varrella alamme tuntemaan itsemme paremmin ja luotamme omaan kykyymme 

tehdä oikeita valintoja. Ihan kuten reitin varrella ehkä hoksasimme, että paksumpi 

naru vei oikeaa reittiä ja ohuempi vei harhateille.  

Lopuksi opiskelija viedään rauhalliseen tilaan, jossa on esim. patjoja lattialla. 

Taustalla soi instrumentaalirentoutusmusiikki. Opiskelijalle annetaan tehtäväksi 

miettiä hetken(n. 10min) siinä hiljaisuudessa omia vahvuuksiaan. Puhelimia ei 

tarvita.  

 



 

Sosiaalinen hyvinvointi 6h   

- Ihmissuhteet 1h 

Tehdään porukassa vuorovaikutus- ja luottamusharjoituksia. Keskustellaan 

aiheeseen liittyvistä asioista.  Keskustelun herättäjiksi esim. lehtileikkeet.  

- Harrastaminen ja vapaa-aika opiskelupaikkakunnalla 1h 

Järjestetään pari kolme tutustumismahdollisuutta eri harrastuksiin ja porukka saa 

valita mieleisensä, esim. kuntosali-fitness, keilaus, ratsastus, taistelulajit, käsityöt, 

musiikki, teatteri, taidehalli jne.   

- Halvat huvit 1h  

Käydään tutustumassa tutoreiden/ohjaajan kanssa paikalliseen uimahalliin, 

kirjastoon, nuorisotilaan, kahvilaan ja opetusyksiköiden vapaa-ajantarjontaan. 

Voidaan järjestää myös biljardi-/pingisturnaus, pelata beachvolleyta, fanttipalloa, 

hankipalloa, mennä onkimaan tms.  

- Tutoreiden järjestämä toiminta yht. 3h 

 

Joskus opiskelija on poissa kurssin kokoontumisesta sairastumiseen tai opiskeluun/työhön 

liittyvistä syistä. Tällöin asuntolaohjaajan pitää miettiä opiskelijalle jokin sopiva korvaava 

tehtävä kurssin suorittamiseksi. Sopiva korvaava tehtävä voi olla osallistuminen esim. 

tutoreiden järjestämään toimintaan.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutuskeskus Sedu 

 

 

Asuntolan järjestyssäännöt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsitelty Sedun johtoryhmässä 59§ 
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1 Järjestyssääntöjen tavoitteet  

 

Koulutuskeskus Sedu järjestää asuntolatoimintaa kuudella eri paikkakunnalla. Asun-

tolassa asuminen on opiskelijoille maksuton opintososiaalinen etu.  

 

Näiden järjestyssääntöjen tavoitteena on taata asumis- ja opiskelurauha sekä turval-

lisuus asuntolassa. Järjestyssääntöjen avulla ohjataan opiskelijoita vastuulliseen 

käyttäytymiseen opiskelija-asuntolassa. 

 

Jokainen asukas sitoutuu noudattamaan näitä järjestyssääntöjä asuntolasopimuksel-

la.   

2 Järjestyssääntöjen soveltamisalue 

  

Asuntolan järjestyssääntöjä noudatetaan Koulutuskeskus Sedun osoittamien asunto-

loiden sisä- ja ulkotiloissa. Opiskelija on järjestyssääntöjen alainen myös asuntola-

toimintaan liittyvissä tilaisuuksissa, tapahtumissa sekä vapaa-ajantoiminnoissa, jotka 

järjestetään ohjatusti asuntolan ulkopuolella. Asuntolan järjestyssääntöjä noudattavat 

asuntolassa asuvat opiskelijat ja heidän vierailijansa.  

3 Asuntolan henkilökunnan tehtävät ja toimivalta 

 

Asuntoloissa toimivat asuntolaohjaajat sekä tarvittaessa opetuspisteen muuta henki-

lökuntaa. Asuntolat ovat osa opetusyksikön toimintaa ja siitä vastaa kyseessä olevan 

opetusyksikön koulutuspäällikkö.   

Asuntolaohjaajan tehtävänä on tukea ja ohjata asuntolassa asuvia nuoria eri elä-

mäntilanteissa ja arjen taidoissa. Asuntolaohjaaja kehittää, koordinoi ja järjestää oh-

jattua asuntolatoimintaa sekä tekee yhteistyötä opiskelun tukemiseen liittyvissä asi-

oissa huoltajien, opiskeluhuoltoryhmän, opettajien sekä muiden yhteistyötahojen 

kanssa.  

Asukkaan huoneen kunnon ja hoidon valvomista varten asuntolaohjaaja ja koulutus-

päällikkö voivat tehdä tarkastuksia asukkaiden huoneisiin ennalta sovittuna aikana.  

4 Asukkaan oikeudet 

 

Asukkaalla on oikeus turvalliseen asumisympäristöön sekä opiskelun ja riittävän le-

von edellyttämään rauhaan.  

4.1 Asumisoikeus 

 

Asumisoikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan ensisijaisesti alaikäisille opiskeli-

joille, joiden opintojen suorittaminen ja ammattiin valmistuminen ei ole pitkän etäi-
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syyden tai huonojen julkisten liikenteen palvelujen vuoksi mahdollista kotoa päin. 

Asumisoikeus valitaan arpomalla, jos samat asumisoikeuden kriteerit täyttäviä haki-

joita on enemmän kuin vapaita asuntolapaikkoja.  

Asumisoikeuden myöntää koulutuspäällikkö. 

Asumisoikeuden saaneet opiskelijat saavat asua yhden lukuvuoden ajan heille osoi-

tetussa asuntolassa. Asumisoikeuden edellytyksenä on opintojen sujuva eteneminen 

henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.  

Sairastumistapauksissa neuvotellaan tapauskohtaisesti asuntolaan jääminen asunto-

laohjaajan kanssa. 

Viikonloppuisin ja lomapäivinä asuntolassa asuminen on sallittu ainoastaan asunto-

laohjaajan luvalla pätevästä opintoihin liittyvästä syystä.  

 

4.2 Ohjaus ja vapaa-ajantoiminta 

 

Asuntoloissa asukkaat saavat ohjausta ja tukea eri elämäntilanteisiin ja arjen taitoi-

hin liittyvissä asioissa. Asuntoloissa järjestetään vapaa-ajantoimintaa asuntolan ja 

opetuspisteen tiloissa sekä lähiympäristössä.   

Jokainen asukas on oman vakuutusturvansa piirissä kaikissa asumiseen ja vapaa-

aikaan liittyvissä tilanteissa. 

5 Asukkaan velvollisuudet 

 

5.1. Asumis- ja opiskelurauha 

 

Asukkaalla on oikeus turvalliseen asumisympäristöön sekä opiskelun ja riittävän le-

von edellyttämään rauhaan.  

Asuntolassa käyttäydytään asiallisesti kaikkia kohtaan ja toisten asukkaiden asumis- 

ja opiskelurauhan huomioonottaminen on jokaisen velvollisuus.  

Asuntolan kaikissa tiloissa vältetään melua sekä muuta asumis- ja opiskelurauhaa 

häiritsevää toimintaa.  Kukin asuntola on määritellyt omat hiljaisuusaikansa omassa 

asuntolaohjeistus ja -toimintasuunnitelmassaan.  

Asuntolassa tapahtuneista häiriöistä ja epäkohdista sekä vierailijoiden järjestyssään-

törikkomuksista tai toisia vaarantavasta käytöksestä tulee ilmoittaa välittömästi asun-

tolaohjaajalle, oppilaitoksen henkilökunnalle tai vartijalle. 

 

 

 

 



 

5 

 

  

5.1.1 Vierailijat 

 

Kukin asuntola on määritellyt omat vierailuaikansa omassa asuntolaohjeistus ja –

toimintasuunnitelmassaan. 

5.1.2 Lemmikkieläimet 

 

Lemmikkieläimiä ei saa tuoda asuntolaan ellei asuntolakohtaisessa asuntolaohjeis-

tus ja –toimintasuunnitelmassa ole toisin mainittu.  

5.2 Yleinen siisteys 

 

Asuntolan ja sen ympäristön siisteydestä huolehtiminen kuuluu kaikille asukkaille.  

Asuntolan siivouskäytännöt on määritelty asuntolaohjeistus ja –

toimintasuunnitelmassa ja asukkaat ohjeistetaan huoneen sekä yhteisten tilojen sii-

voukseen asumisen alkaessa.  

Asuntolaohjaajat tekevät siivoustarkastukset säännöllisesti yhteisiin tiloihin sekä en-

nalta sovittuna aikoina asukkaiden huoneisiin.  

Jos asukas kehotuksista huolimatta laiminlyö siivousta asunto siivotaan oppilaitok-

sen toimesta ja siivouksen maksaa asuntolan asukas tai solun asukkaat yhteisvas-

tuullisesti.  

Tahallinen sotkeminen tai siivouksen laiminlyönti johtaa kurinpitotoimiin ja korvaus-

velvollisuuteen. 

5.3 Asuntolan omaisuudesta huolehtiminen 

 

Asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella.  

Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi asunto-

laohjaajalle. Asuntolan omaisuuden vahingoittaminen tai hukkaaminen on korvattava 

täysimääräisesti.  

Tahallinen omaisuuden vahingoittaminen tai hukkaaminen johtaa kurinpitotoimiin. 

Asuntolan avaimet luovutetaan asukkaalle allekirjoitettua asuntolasopimusta vas-

taan.  

Avaimen luovuttaminen eteenpäin on kielletty.  

Jos avain katoaa, asukas on velvollinen kustantamaan uuden avaimen teettämisen 

ja mahdollisen sarjoittamisen kustannukset.’ 
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5.4 Asukkaan henkilökohtainen omaisuus 

 

Oppilaitoksella ei ole vakuutusta vastaamaan asukkaiden henkilökohtaisesta omai-

suudesta. 

5.5 Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö  

 

Koulutuskeskus Sedu on savuton oppilaitos.  

Tupakointi mukaan lukien sähkötupakan ja nuuskan käyttö on kielletty oppilaitoksen 

asuntolan järjestyssääntöjen soveltamisalueella.  

Päihteiden (esim. lääkkeiden väärinkäyttö, alkoholi, huumeet) hallussapito, myynti ja 

käyttäminen on kielletty järjestyssääntöjen soveltamisalueella.  

Jos asukkaan käyttäytyminen rikkoo asumisrauhaa ja epäillään, että asukas on päih-

teiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena, tarjotaan hänelle mahdollisuus epäilyk-

sen poistamiseen puhallustestauksella.  

Jos päihtynyt nuori on alaikäinen, soitetaan huoltajalle ja sovitaan hakeeko huoltaja 

asukkaan kotiin vai jääkö hän asuntolaan selviämään. Jos huoltajaa ei tavoiteta, ote-

taan yhteys 112 sosiaalipäivystykseen ja toimitaan heidän ohjeistuksensa mukaises-

ti.  

Jos asukas käyttäytyy aggressiivisesti, soitetaan apuun 112 poliisi ja/tai vartijat.  

Asuntolaohjaaja täyttää tapahtuneesta puhuttelulomakkeen koulutuspäällikölle, ku-

raattorille ja terveydenhoitajalle sekä tekee lastensuojeluilmoituksen asukkaan koti-

kuntaan. 

5.6 Palo- ja räjähdysvaaralliset aineet sekä aseet  

 

Yleisen turvallisuuden säilymiseksi asuntolaan ei saa tuoda, säilyttää eikä hallussa-

pitää ilotulitteita, räjähteitä eikä ampuma-, terä- ym. aseita.  

 

5.7 Ilmoitusvelvollisuus asumiseen tapahtuvista muutoksista 

 

Väliaikaiset poissaolot (esim. työssäoppimisjaksot ja opintojen määräaikaiset kes-

keyttämiset) ilmoitetaan ajoissa asuntolaohjaajalle. Lyhyistä poissaoloista tulee myös 

ilmoittaa asuntolaohjaajalle. 

6 Turvallisuus 

 

Kaikkien on noudatettava annettuja palo- ja turvallisuusohjeita.  

Asuntolan työntekijöillä, valvontaa ja kiinteistönhoitoa suorittavilla henkilöillä sekä 

turvallisuuspäälliköllä ja –vastaavalla on oikeus tehtäviensä puitteissa käydä huo-

neissa/asunnoissa asukkaan yksityisyyttä kunnioittaen.  
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Asuntolaohjaaja pyytää turvallisuutta ja asumisrauhaa rikkovan poistumaan asunto-

lasta. Tarvittaessa turvaudutaan vartijan tai poliisin apuun. Kun kyseessä on asunto-

lan asukas, ryhdytään tarvittaviin kurinpitotoimiin.  

Asuntoloissa voi olla tallentava kameravalvonta yleisten tilojen kulunvalvonnan seu-

raamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi.  

Asuntolan alueella tapahtuvassa liikenteessä noudatetaan erityistä varovaisuutta 

sekä liikenne-opasteita.  

Ajoneuvot pysäköidään niille varatuille paikoille.  

7 Kurinpito  

 

Kurinpitokeinojen tarkoituksena on turvata asumis- ja opiskelurauha sekä asuntolan 

turvallisuus ja viihtyisyys. Tavoitteena on varmistaa toimintaperiaatteiden yhdenmu-

kaisuus ja oikeudenmukaisuus kurinpitokeinojen käyttämisessä sekä sitouttaa osa-

puolet sovittuihin toimintatapoihin.  

Asuntolassa kurinpitokäytänteiden mukaisesti toimitaan silloin, kun asukas tekee 

järjestyssääntörikkomuksen ja / tai vaarantaa muiden opiskelijoiden ja / tai henkilö-

kunnan turvallisuuden.  

Ensisijainen keino rikkomuksiin, asukkaiden keskinäisiin tai asukkaiden sekä henki-

löstön konflikteihin puututtaessa on vertaissovittelu, puhuttelu ja / tai huolenpitokes-

kustelu. Näitä keinoja käytetään ohjaustoimenpiteinä, jotka edeltävät kurinpitokeino-

ja.  

Puhuttelun toteuttaa ensisijaisesti asuntolaohjaaja, tarvittaessa koulutuspäällikkö. 

Huolenpitokeskustelun koordinoi asuntolaohjaaja ja mukana on edustus opiskelu-

huollosta ja tarvittaessa alaikäisen kohdalla huoltaja. Puhuttelusta täytetään puhutte-

lulomake.  

Opiskeluoikeuden ja asumisoikeuden evääminen 

Jos asukkaan osallistuminen opetukseen evätään enintään kolmen työpäivän ajaksi, 

johtaa se myös asuntolasta poistamiseen.  

Kirjallinen varoitus  

Kirjallinen varoitus voidaan antaa asukkaalle, joka rikkoo järjestyssääntöjä tai vaa-

rantaa muiden opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökunnan turvallisuuden mm.  

· häiritsee rikkoen asumis- ja opiskelurauhaa 

· käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti 

· menettelee vilpillisesti  

 

Moniammatillinen vähintään kolmijäseninen ryhmä käsittelee asian ennen kuulemis-

tilaisuuteen kutsumista ja ottaa vastaa kuulemisen. Koulutuspäällikkö on aina yksi 

jäsenistä. Yksilöllisen opiskeluhuollon toimijoista esim. kuraattorit ja terveydenhoita-
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jat eivät voi olla mukana ryhmässä. Kuulemistilaisuuteen kutsutaan asukas ja ala-

ikäisen kohdalla myös huoltaja.  

Kirjallinen varoitus koulutuspäällikön esityksestä voidaan antaa kuulemistilaisuuden 

jälkeen koulutuspäällikön esityksestä rehtori. Perusteltu viranhaltijapäätös annetaan 

tiedoksi valitusosoituksineen asukkaalle ja alaikäisen kohdalla myös huoltajalle. 

Määräaikainen erottaminen 

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos asukas jatkaa kirjallisen varoituksen saatu-

aan epäasiallista käytöstä, hänet voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opinto-

jen jäljellä olevaksi ajaksi.  

Kuulemistilaisuus järjestetään ennen määräaikaista erottamista. Asukkaan määräai-

kaisesta erottamisesta asuntolasta päättää ammattiosaamisen toimielin. Perusteltu 

viranhaltijapäätös lähetetään tiedoksi valitusosoituksineen asukkaalle ja alaikäisen 

kohdalla myös huoltajalle. 

Alaikäisten asukkaiden kohdalla asuntolaohjaaja tai opiskeluhuollon toimijat ovat 

velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen lain velvoittamissa tapauksissa.  

Jos asukas on ollut perusteltua syytä ilmoittamatta pois asuntolasta, asuntolaohjaaja 

ottaa yhteyttä asukkaaseen asian selvittämiseksi. Jos asukasta ei tavoiteta tai hän ei 

kehotuksesta huolimatta jatka asumista, voidaan hänen asumisoikeutensa katsoa 

päättyneeksi 7 vuorokauden kuluttua yhteydenotosta.  

 

8 Asuntolan järjestyssäännöistä tiedottaminen 

 

Asuntolan järjestyssäännöt ovat saatavilla www-sivuilla 

http://www.sedu.fi/Koulutuskeskus-Sedu/Hae-opiskelemaan/Asuminen-ja-vapaa-aika 

Asuntosopimuksessa asukkaita ja alaikäisten kohdalla heidän huoltajiaan kehote-

taan tutustumaan asuntolan järjestyssääntöihin ja niitä täydentäviin asuntolaohjeis-

tus ja -toimintasuunnitelmaan. Asuntolan järjestyssäännöt käydään läpi asukkaisen 

kanssa asuntolaohjaajien ja / tai koulutuspäällikön toimesta asumisen alkaessa.  

9 Voimassaolo 

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi sen jälkeen kun Seinäjoen koulutuskun-

tayhtymän yhtymähallitus on järjestyssäännöt hyväksynyt.  

Asuntolaohjeistus ja -toimintasuunnitelman hyväksyy asuntolatoiminnasta vastaava 

koulutuspäällikkö.  

 



                

   Hakemus opiskelija-asuntolaan  

 

Haen asuntolaan  Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoki, Ilmajoentie  Koulutuskeskus Sedu Seinäjoki  

 Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki  Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri, Koulutie  

 Koulutuskeskus Sedu, Kurikka  Koulutuskeskus Sedu Ähtäri, Tuomarniementie 

 Koulutuskeskus Sedu, Lapua ALLA on yhteystiedot jonne postitat hakulomakkeen 

1 Opiskelija Opiskelijan sukunimi 

      

Opiskelijan etunimet 

      

Henkilötunnus 

     -      

Puhelinnumero  

      

Sähköpostiosoite 

      

Opiskelijan lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

      

Kotikunta 

      

Tutkinto, johon aiot opiskelemaan 

      

2  

Huoltaja/-t tai 

lähiomainen/-

set 

Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajan tai yli 18-vuotiaan opiskelijan lähiomaisen tiedot. 
 

Kohtaan 2.1. kirjataan ensisijaisen huoltajan/lähiomaisen tiedot 

Kohtaan 2.2. toisen huoltajan/lähiomaisen tiedot 

2.1. Huoltajan/lähiomaisen nimi 

      

Puhelinnumero  

      

Huoltajan/lähiomaisen lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

      

Huoltajan/lähiomaisen sähköpostiosoite 

      

2.2. Huoltajan/lähiomaisen nimi 

      

Puhelinnumero  

      

Huoltajan/lähiomaisen lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

      

Huoltajan/lähiomaisen sähköpostiosoite 

      

3 Perustelut Perustelut asuntolapaikan tarpeelle 

 

 

 

 



                

   Hakemus opiskelija-asuntolaan  

3 Lisätietoja  Asuntolaan muuttamiseen ja asuntolassa asumiseen liittyviä lisätietoja, toivomuksia ja huomioitavia asioita 

 

 

 

Mistä alkaen tarvitset asuntolapaikkaa 

     .     .20      
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Allekirjoitukset 

Paikka ja aika 

                                                   .      .20          

Paikka ja aika 

                                                   .      .20      

Opiskelijan allekirjoitus 

      

Huoltajan allekirjoitus 

      

 

 

Kesän hakulomakkeiden (syksyllä muuttaville) on oltava perillä asuntolassa keskiviikkoon 24.6.2015 klo 15:00 

mennessä. 

 

Lähetä postitse hakemuksesi opiskelija-asuntolaan jonne hakeudut: 

• Koulutuskeskus Sedu, Opiskelija-asuntola, Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki. 

Lisätietoa: puhelin 020 124 5743 tai gsm 040 680 7059. 

• Koulutuskeskus Sedu, Opiskelija-asuntola, Topeeka 47, 61800 Kauhajoki.  

Lisätietoa: gsm 040 830 4210. 

• Koulutuskeskus Sedu, Huovintie 1, 61300 Kurikka.  

Lisätietoa: puhelin 020 124 6108. 

• Koulutuskeskus Sedu, Opiskelija-asuntola, Vesipalontie 2, 62100 Lapua.  

Lisätietoa: gsm 040 680 7022. 

• Koulutuskeskus Sedu, Opiskelija-asuntola, Kirkkokatu 10, 60100 Seinäjoki.  

Lisätietoa: puhelin 020 124 4640 tai gsm 040 582 0799. 

• Koulutuskeskus Sedu, Koulutie 16 A, 63700 Ähtäri.  

Lisätietoa: puhelin 020 124 6200. 

• Koulutuskeskus Sedu, Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri.  

Lisätietoa: puhelin 020 124 6200. 

 

 

 

 

 

 



                

   Sopimus opiskelija-asunnon vastaanottamisesta  

 

Täytä lomake huolellisesti. Asuntolaan muuttaessa avaimet luovutetaan tätä lomaketta vastaan. 

1 Opiskelija Opiskelijan sukunimi 

      

Opiskelijan etunimet 

      

Henkilötunnus 

      

Puhelinnumero  

      

Sähköpostiosoite 

      

Kotikunta 

      

Tutkinto, jossa aloitat opiskelun 

      

2  

Huoltaja/-t tai 

lähiomainen/-

set 

Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajan tai yli 18-vuotiaan opiskelijan lähiomaisen tiedot. 
 

Kohtaan 2.1. kirjataan ensisijaisen huoltajan/lähiomaisen tiedot 

Kohtaan 2.2. toisen huoltajan/lähiomaisen tiedot 

2.1. Huoltajan/lähiomaisen nimi 

      

Puhelinnumero  

      

Huoltajan/lähiomaisen lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

      

Huoltajan/lähiomaisen sähköpostiosoite 

      

2.2. Huoltajan/lähiomaisen nimi 

      

Puhelinnumero  

      

Huoltajan/lähiomaisen lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

      

Huoltajan/lähiomaisen sähköpostiosoite 

      

3 Lisätietoja  • Asuntolassa asuminen on nuoren vapaa-aikaa ja päävastuu alaikäisestä nuoresta on nuoren huoltajalla/-

jilla. Asuntolaohjaaja on tukena nuoren arjessa 

• Asuntolaohjaaja tukee opiskelijan opintojen etenemistä ja on yhteydessä tarvittaessa huoltajan/-ien ja 

oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. 

• Alaikäisen alkoholinkäyttötapauksissa huoltajan tulee noutaa nuori kotiin. Ellei huoltajaa tavoiteta, 

asuntolasta ollaan yhteydessä sosiaalipäivystykseen. Alaikäisten opiskelijoiden kohdalla asuntolaohjaajat 

ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen lain velvoittamissa tapauksissa. 

• Asuntolan omaisuuden vahingoittaminen tai hukkaaminen on korvattava. 

Jokainen asukas on oman vakuutusturvansa piirissä kaikissa asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa. 

Asuntolan vapaa-ajantoimintaan osallistuminen edellyttää voimassa olevaa vapaa-ajan tapaturmavakuutus-

ta. 

 Minulla on vapaa-ajan tapaturmavakuutus 



                

   Sopimus opiskelija-asunnon vastaanottamisesta  

4 

Allekirjoitukset 
 Olemme tutustuneet asuntolan järjestyssääntöihin, jotka löytyvät Koulutuskeskus Sedun asuminen ja 

vapaa-aika –sivuilta: http://www.sedu.fi/asuminen-ja-vapaa-aika. 

 Hyväksymme asuntolan järjestyssäännöt ja sitoudumme noudattamaan niitä. 

Tämä sopimus on voimassa asuntola-asumisen ajan. 

Paikka ja aika 

                                                   .      .20         

Paikka ja aika 

                                                   .      .20      

Opiskelijan allekirjoitus 

      

Huoltajan allekirjoitus 

      

 

 

 

Asuntolaohjaaja täyttää: 

lomake vastaanotettu asuntolassa      .     . 20      

 

Asuntolaohjaajan kuittaus:        

     (nimenselvennys) 

 



 
 
ASUNTOLAPAIKKAHAKEMUS LUKUVUODEKSI 2015—2016 

Opiskelijan nimi 
 
 
 

Syntymäaika Kotipaikkakunta 
 
 

Lähiosoite 
 
 
 

Postinumero Paikkakunta 
 
 

Puhelinnumero 
 
 

Opintoala/tutkinto Olen oppilaitoksen 
urheiluvalmennettava; laji 
 
 

Olen lv:n  2015-2016 
 

aloittava  □                    2. vuoden  □                   3. vuoden  □                   4. vuoden opiskelija □ 

Asunnon tarve 

 

koko lukuvuosi  □      jakso 1 □      jakso 2 □      jakso 3 □      jakso 4 □      jakso 5 □ 
 
tai _______/_______2015 — _______/_______2016 

Vain aikuisopiskelija täyttää  
 
Arvioidut lähijaksot mikäli tiedossa                       ______/______2015–______/______2016                            

 

Koulumatka kotoa (kaikki matkaosuudet) 
 
 
 
 
 
 

Alle 40 km        □ 
40—70 km        □ 
Yli 70 km         □ 

Lisäperustelut asuntolapaikan saamiseksi 

Kerro toiveistasi asumisen suhteen (esim. huone- ja solukaverit) 
 

Olen tutustunut  asuntolan järjestyssääntöihin   □ 
 

Alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus 
 
 
 
  ____________________________________                                       ______________________________________ 
Opiskelija                                                                                              Huoltaja ja puh.nro 
 
Pvm___________________ 

 
PALAUTA HAKEMUS osoitteella:  
Jämsän ammattiopisto / asuntolat 
Metsäoppilaitoksentie 13, 42300 Jämsänkoski  
 



 
 
 
ASUNTOLA-ASUKKAAN HENKILÖTIEDOT LUKUVUOSI 2015-2016 
 
 
 
Koko nimi (kutsumanimi alleviivattuna) ________________________________________________________ 
 
Syntymäaika_____________________  Kotipaikkakunta__________________________________________ 
 
Lähiosoite_______________________________________________________________________________ 
 
Postinumero ja – toimipaikka________________________________________________________________ 
 
Oma puhelin______________________ Huoltajan puhelin________________________________________ 
 
Huoltajan / lähiomaisen nimi________________________________________________________________ 
 
Kotimatkan pituus__________________  Luokka/linja____________________________________________ 
 
Asuntolan solu___________________________________________________________________________    
 
 
HUOM, TÄRKEÄ: Tiedonannot asuntolaohjaajalle, esim. allergiat, pitkäaikaissairaudet, lääkitykset yms. 
(OHJAAJILLA VAITIOLOVELVOLLISUUS) 

 

 

 

 
Asuntolaohjaajalla on oikeus tehdä tarkistuksia asuinhuoneiston kaikkiin tiloihin (Js kohta 8). 
Olen tutustunut asuntolan järjestyssääntöihin, hyväksyn ne ja sitoudun allekirjoituksellani noudattamaan niitä. 
 
 
Asuntolapaikan vastaanottopäivä  _____ / _____ 20___  
 
Opiskelijan allekirjoitus _____________________________ 
 
 
 
 

 
 
Asuntolapaikan luovuttamispäivä ja avain on palautettu _____ / _____ 20___ 
 
 
Asuntolaohjaajan kuittaus __________________________        
                                                                                             
 


