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2. Johdanto 

 

Ammatillisten oppilaitosten asuntoloissa asuu 10 500 nuorta (tilasto 20.9.2015). Opetushallituksen 

teettämien selvitysten mukaan (Vehviläinen 2012 ja 2015) mukaan opiskelija-asuntoloihin muute-

taan yleisimmin vanhempien tai toisen vanhemman luota 51 – 200 km päästä.  

 

Samojen selvitysten mukaan asuntoloissa asuvat opiskelijat kokevat tärkeimmiksi opiskelua tuke-

viksi palveluiksi ilta- ja yöhiljaisuuden sekä tuen saannin erilaisissa ongelmissa tai arjen asioissa. 

Asuntolapalveluista kaikkein tyytyväisimpiä ollaan asuntolaohjaajan läsnäoloon. Tärkeimpinä ai-

neellisina asioina asuntoloissa opiskelijat arvostavat internetyhteyttä, sisätilojen siisteyttä, nykyai-

kaisuutta ja rakennusten hyvää kuntoa. 

 

Asuntolaselvitysten ja ammatillisen koulutuksen läpäisyyn liittyvän seurantatutkimuksen (Vehviläi-

nen 2013) mukaan noin 30 prosenttia asuntoloissa asuvista opiskelijoista keskeyttäisi tai lopettaisi 

opinnot, jos asuntolapaikkaa ei olisi. 

 

Läpäisyn tehostamisen ohjelman tilastollisen seurannan mukaan lukuvuonna 2013–2014 asuntolois-

sa asuvien opiskelijoiden keskeyttämisaste oli 4,4 prosenttia, kun se tutkimuksessa mukana olleiden 

koulutuksen järjestäjien kaikkien opiskelijoiden kohdalla oli 8,6 prosenttia.  

 

Asuntolat ovat tärkeitä itsenäistymisen ja arjen taitojen opettelun paikkoja nuorille ja merkittävä 

voimavara koulutuksen järjestäjän hyvinvoivan oppimisympäristön toteuttamisessa ja tutkintojen 

läpäisyn varmistamisessa. Asuntolarakennus yksin ei edistä opiskelijoiden opintoja tai yleistä hy-

vinvointia. Asuntola tulee nähdä kiinteänä osana oppimisympäristöä ja yhteisöllistä opiskeluhuol-

toa.. Ammattitaitoisen asuntolahenkilöstön, opiskeluhuoltoryhmien, opetushenkilöstön ja opiskeli-

jan lähipiirin kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan opiskelijaa tukea ja ohjata niin opinnoissa kuin 

itsenäistymiseen tarvittavissa arjen taidoissa. 

 

Opiskelija-asuntoloiden kustannuksia tulisi tarkastella yhteiskunnallisesti koulumatka- ja asumistu-

kien sekä opiskelijoille sosiaalitoimen kautta maksettavien kustannusten kanssa. Asuntola tulee 

nähdä investointina nuorten hyvinvointiin tilanteessa, jossa koulutusta ei voida tarjota kaikille koti-

paikkakunnalla. 

 

Tämä käsikirja toimii koulutuksen järjestäjien laadukkaan asuntolatoiminnan tarkistuslistana ja 

asuntolahenkilöstön perehdyttämisen sekä työnohjauksen välineenä. Käsikirjassa esitellään käytän-

nössä hyväksi koettuja toimintamalleja. Käsikirjassa on mukana myös asuntolatoiminnan arvioinnin 

suositukset, jotka ovat osa laajempaa opiskeluhyvinvoinnin arviointikokonaisuutta eli omavalvon-

taa.  

 

Käsikirja on laadittu ja sitä on päivitetty Opetushallituksen rahoittamassa Koulutuskeskus Sedun 

hallinnoimassa Fiilistä asumiseen 1-4 hankkeissa. 
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3. Keskeisiä käsitteitä 

 

Opiskelija-asuntolalla tarkoitetaan yhteisasumiseen tarkoitettua rakennusta, jossa asukkailla on 

yhteiset keittiö-, oleskelu- ja/ tai saniteettitilat. Tämän tyyppisessä asuntolassa ei yleensä ole varsi-

naisia asuinhuoneistoja. 

 

Koulutuksen järjestäjän osoittamassa asuntolassa asuminen on opintososiaalisena etuna sidoksissa 

opiskelupaikkaan. Asuntolapaikat ovat aina määräaikaisia, yleensä lukuvuodeksi kerrallaan myön-

nettyjä. Viikonloppuisin asuntoloissa asutaan vain erityisistä syistä saadulla luvalla. 

 

Asuminen on opiskelijalle maksutonta, mutta koulutuksen järjestäjä voi periä avainpantin asumis-

jakson ajaksi. Aiheutetuista vahingoista tai siivouksen laiminlyönnistä koulutuksen järjestäjälle syn-

tyvien kulujen korvausmenettelyt on kuvattu luvussa 8. 

 

Asuntolaohjaajalla tarkoitetaan tässä käsikirjassa henkilöä, joka työskentelee asuntolassa vastaten 

turvallisuutta, terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävän asuntolatoiminnan toteutumisesta. 

 

Hyvinvoiva oppimisympäristö tarkoittaa ammatillisen koulutuksen järjestämisen tarkastelua ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Hyvinvoivan oppimisympäristön mallissa on 

määritelty terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeiset toimenpiteet johtamisen, opetuksen jär-

jestämisen, opetuksen sisältöjen ja opetuksen tukipalvelujen toteuttamisessa. Koulutuksen järjestä-

jän on suositeltavaa kirjata omat hyvinvoinnin edistämisen toimintaperiaatteet opetussuunnitelman 

yhteiseen osaan tai opetussuunnitelmien johdantoihin. 

 

Asuntolatoiminta on tärkeä osa hyvinvoivaa oppimisympäristöä. Asuntolatoiminnalla voidaan mer-

kittävästi vaikuttaa nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävien elämäntapojen omaksumiseen 

omassa arjessa. 

 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen tervey-

den sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää 

toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilölliseen opiskeluhuol-

toon. 

 

Asuntolatoiminta on keskeinen osa koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen opiskeluhuoltoa. Opis-

keluhuollon kokonaisuus on kuvattu erillisessä opiskeluhuollon käsikirjassa.  
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4. Opiskelija-asuntolan toimintaa ohjaava ja siihen vaikuttava lainsäädäntö 

 
Koulutuksen järjestäjän opiskelija-asuntolatoimintaan vaikuttaa ja toiminnassa sovelletaan useita eri lakeja. 

Fiilistä asumiseen –hankkeessa OKM:lle tehdyn asuntolatoiminnan lainsäädäntöselvityksen perusteella kou-

lutusta ja opiskeluhuoltoa koskevien lakien osalta niiden koskevuus asuntolatoimintaan on kuitenkin epäsel-

vä. 

 

Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeisimmät lait, joita soveltamalla asuntolatoimintaa voidaan toteuttaa 

ja kehittää terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävänä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristönä. 

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 

· 5 § Koulutuksen tavoitteet 

· 36 § Osallisuus ja opiskelijakunta 

· 37 § Opintososiaaliset edut ja eräät muut edut 

· 37 a § Opiskelijahuolto sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 

· 1. luku: yleiset säädökset, erityisesti pykälät 3 – 6 

 

OPH:n määräys 101/011/2014: 

· Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuu-

luvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatillisessa peruskoulutuksessa / Opiskeluhuoltosuunnitelman 
laatiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 

 
OPH:n määräys 94/011/2014: 

· Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuu-

luvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa / Opis-

keluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa 
 

Lastensuojelulaki 417/2007 

· 1. luku: Yleiset säännökset 

· 2. luku:Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 

· 25 § Ilmoitusvelvollisuus 

 

Nuorisolaki 72/2006 

· 3. luku: Kuntien nuorisotyö ja -politiikka 

sisältää monialaisen yhteistyön, yhteistyön etsivän nuorisotyön kanssa ja nuorten kuulemisen 

 

Pelastuslaki 379/2011 

· erityisesti luvut 1-3: Yleiset säädökset, yleiset velvollisuudet ja toiminnan harjoittajan sekä raken-

nuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet 

 

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 

· 2. luku: Vahingon aiheuttajan korvausvastuu 

· 4. luku: Työntekijän ja virkamiehen korvausvastuu 

 

Eri ammattiryhmien toimintaa, viranomaisten välistä tiedonkulkua sekä ylläpidettäviä opiskelija- ja 

asiakasrekisterejä säätelevät lait 

· Hallintolaki (434/2003) 

· Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

· Henkilötietolaki (523/1999) 

· Tietoyhteiskuntakaari (917/2004) 
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5. Opiskelija-asuntola osana opiskelijahuoltoa 

 

Asuntola-asuminen on opiskelijalle opintososiaalinen etu. Asuntolatoiminnan tarkoitus on tukea 

opiskelijaa opintoihin kiinnittymisessä ja niiden etenemisessä. Edelleen asuntolatoiminnan keskei-

nen tavoite on ohjata opiskelijaa arjen taitojen oppimisessa ja niiden hallinnassa. 

 

Asuntolatoiminta tulee nähdä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristönä ja opiskelijalle välietap-

pina itsenäiseen asumiseen ammattitaitoisessa ohjauksessa. Opiskelija-asuntolat ovat siten koulu-

tuksen järjestäjän näkökulmasta tärkeä osa opiskeluhuoltoa ja toiminnan tuleekin sisältyä koulutuk-

sen järjestäjän opiskeluhuollon suunnitelmiin kaikilla tasoilla. 

 

· Kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 

o asuntolatoiminta osana koulutuksen järjestäjän opiskelijapalveluja ja yhteisöllistä 

opiskeluhuoltoa 

o asuntolassa asuvien nuorten asema kunnan palvelujen käyttäjinä 

 

· Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma 

o Asuntolatoiminnan rooli osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa 

o Asuntolatoiminta yksilökohtaisen opiskeluhuollon resurssina 

o Asuntolahenkilöstön rooli opiskeluhuollossa 

 

· Asuntolatoiminnan arviointi osana opiskeluhuollon omavalvontaa 

 

Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että sen opiskeluhyvinvoinnin ohjausryhmässä olevilla 

edustajilla on riittävä asuntolatoiminnan tuntemus, jotta asuntolatoiminnan tarpeet huomioidaan 

kuntatason suunnitelmissa ja sopimuksissa. 

 

Oppilaitoskohtaisissa opiskeluhuoltoryhmissä tulee olla asuntolahenkilöstön edustus ja opiskelu-

huollon henkilöstö on tärkeä perehdyttää asuntolatoimintaan. 

 

Asuntolaohjaajien on tärkeä tuntea myös yksilöllisen opiskeluhuollon toimintaperiaatteet. Asunto-

lassa asuvan opiskelijan asiaa käsittelevää asiantuntijaryhmää koottaessa on todennäköistä, että 

asuntolaohjaajan toivotaan osallistuvan ryhmään, jos ongelmat liittyvät arjen taitoihin tai opiskeli-

jan vapaa-aikaan. Usein opiskelijoiden ja asuntolaohjaajien välille syntyy luottamuksellinen suhde, 

jonka johdosta opiskelija pyytää asuntolaohjaajan omaksi tukihenkilökseen. 
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6. Opiskelija-asuntolan suunnitelmat ja asiakirjat 

 

Opiskeluhuollon suunnitelmiin sisältyvät turvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet, asuntolatoiminta-

suunnitelma ja asuntolan käytännön toimintaohjeet on hyvä koota erikseen asuntolahenkilöstön ja 

asuntolassa asuvien opiskelijoiden asukas- ja ohjaajakansioiksi.  

 

Kansioiden valmistelusta vastaa asuntolahenkilöstö yhdessä opiskeluhuoltoryhmän ja tarvittavien 

kiinteistö-, turvallisuus- ja pelastusalan asiantuntijoiden kanssa. 

 

Turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvät ohjeistukset 

 

Pelastussuunnitelma 

· vaarojen ja riskien tunnistaminen ja ehkäiseminen 

· rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt 

· käyttäjille annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja 

vaaratilanteissa toimimiseksi  

· mahdolliset muut omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet. 

 

Suunnitelmassa pitää olla selkeät asuntolakohtaiset toimintaohjeet, joiden tulee olla 

saatavissa ja otettavissa nopeasti käyttöön. 

 

Kriisisuunnitelma 

· kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 

· toimenkuviin kuuluvat vastuut ja toimintaohjeet sekä yhteistyö viranomaisten kanssa 

valmistauduttaessa kriisitilanteisiin  

· toimintaohjeet äkillisissä kriisitilanteissa 

· tiedottamisen ja viestinnän periaatteen kriisitilanteissa 

· psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 

· kriisisuunnitelmasta tiedottaminen, perehdytys ja toimintavalmiuksien harjoittelu 

· suunnitelman seuranta, arviointi ja päivitys 

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

· ehkäiseminen ja tilanteisiin puuttuminen 

· asioiden kirjaaminen ja käsittely yksilö- ja yhteisötasolla 

· yhteydenottotavat kotiin ja opiskeluhuoltoryhmään 

· yhteistyö viranomaisten kanssa 

· ohjeiden tiedotus ja perehdytys 

· suunnitelman seuranta, arviointi ja päivitys 

Järjestyssäännöt ja asuntolasopimus 

· kirjallisten järjestyssääntöjen tehtävä on edistää asuntolatoiminnan turvallisuutta ja 

viihtyisyyttä. 

· Järjestyssäännöt tulee laatia asuntolahenkilöstön, opiskelijoiden ja opiskelijoiden huol-

tajien tai lähipiirin yhteistyönä 

· Järjestyssäännöt tulee muotoilla kieltojen sijaan käyttäytymistä ohjaavaan muotoon. 

· asuntolasopimuksella opiskelija ottaa vastaan asuntolapaikan ja vahvistaa saaneensa 

tietoonsa opiskelija-asuntolan asumisen toimintaperiaatteet ja järjestyssäännöt 

· asuntolasopimukset tulee säilyttää ja hävittää koulutuksen järjestäjän arkistointisuunni-

telman mukaisesti 
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Asuntolan toiminta- ja taloussuunnitelma  

 

Asuntolasuunnitelman laatiminen tukee hyvinvoinnin edistämistä ja sen kautta opintojen läpäisyä, 

kun se laaditaan yhdenvertaisuutta, yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta korostavaksi ko-

konaisuudeksi. Asuntolatoimintasuunnitelmaan määritellään ohjauksen ja muun asuntolassa järjes-

tettävän toiminnan sisältö ja laajuus niin, että määritelmästä on helppo omaksua asuntolaohjaajien 

ja asuntolatoiminnasta vastaavan henkilön vastuut ja velvoitteet sekä saatavuus ja läsnäolo. Asunto-

lasuunnitelman osana laaditaan myös asuntolatoiminnan talousarvio. 

 

Asukkaan asumisoikeus perustuu HOPSin mukaiseen sujuvaan opiskeluun, joten asuntolatoiminnan 

suhde opetukseen tulisi kuvailla niin, että siitä käy ilmi, miten opintojen etenemistä seurataan yh-

teistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa.  

 

Asuntolatoimintasuunnitelmassa on hyvä näkyä asuntolaohjaajien työnkuvan palvelukuvauksen 

muodossa. Asuntolassa saatava kasvatuksellinen ohjaus voidaan jaotella yhteisöllisyyteen, yksilölli-

syyteen ja osallisuuteen liittyvillä toiminnoilla. Asuntolatoiminnan vuosikello antaa suunnitelmalli-

sen näkymän asuntolassa tapahtuvasta kasvatuksellisesta ohjauksesta.  

 

 

Asuntolatoimintasuunnitelma 

· asuntolatoiminnan tarkoitus 

· millä tavalla opiskelija-asuntola on osa opiskeluhuoltoa  

· opetuksen ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

· asuntolan hakuprosessi ja asumisoikeuden saamisen kriteerit 

· kuvaus asuntolan vapaa-ajantoiminnasta ja ohjauksesta jaoteltuna yhteisöllisyys, yksilöl-

lisyys ja osallisuus näkökulmiin sekä toiminnan kustannusarvio 

· paikkakunnan vapaa-ajantoiminnan mahdollisuuksien kuvaus 

 

Käytännön toimintaohjeita  

· asuntolaan muuttamisen ohjeistus 

· Yhteisten tilojen ja huoneiden kalustoluettelo 

· Yleinen siisteys ja järjestys 

· Siivousohjeet 

· asuntolasta poismuuttamisen ohjeistus 

 

 

Yhteystiedot 

· Asuntolan osoite ja asuntolahenkilöstön yhteystiedot 

· Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen keskeiset toimenkuvat ja tehtäviä hoitavien hen-

kilöiden yhteystiedot 

· Keskeisten viranomaisten roolit, ohjeet yhteydenottamisesta ja yhteystiedot 

 

 

Turvallisuus- ja infokansio opiskelijoille on hyvä koota tiiviiksi, visuaalisia ja selkeitä ohjetauluja 

asuntolassa toimimisesta sisältävään muotoon. Yhteisiä sääntöjä ja toimintaperiaatteita laadittaessa 

opiskelijoita on kuultava ja opiskelijoille tarkoitetut ohjeet ym. julkaisut kannattaa toteuttaa osana 

asuntolassa asuvien opiskelijoiden opintoja. 
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7. Asuntolatoiminnan käytäntöjä ja tukimateriaalia toiminnan järjestämiseen 

 

Asuntolatoiminnan vuosikello 

Asuntolatoiminnan lukuvuosi on hyvä jakaa kuukausittain tai opiskelujaksoittain vaihtuviin teemoi-

hin. Lisäksi asuntolatoiminnan suunnittelussa tulee toimintaa tarjota asuntolatoiminnan kolmella 

toimintalinjalla; asuminen, opiskelu ja vapaa-aika. 

 

Yksi toimintamalli asuntolatoiminnan vuosikellosta on kehitetty Etelä-Pohjanmaan opiston Yhdessä 

oppien ja asuen hankkeessa. Malli ja hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt löytyvät opiston projek-

tit ja hankkeet -verkkosivuilta. 

http://www.epopisto.fi/projektit_ja_hankkeet/yhdessa_oppien_ja_asuen.php 

 

Opiskelukyvyn edistäminen ja opintojen suorittaminen asuntolatoiminnassa 

Opiskelija-asuntolat on tarkoitettu ensisijaisesti asumiseen, mutta niissä asuvien opiskelijoiden 

opiskelua voidaan tukea monella tavalla. 

· Opiskelua tukevat tilaratkaisut 

· Rästipajat, joita voidaan toteuttaa sekä henkilöstön että opiskelijoiden ohjaamina 

· Asuntolan tilojen kunnossapitoon ja kehittämiseen liittyvää suunnittelua ja työtä osana opin-

toja tai työssäoppimista 

· Opintoja voidaan toteuttaa asuntoloissa mm. vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. (esim. Fii-

listä asumiseen -arjen taitojen kurssi, asuntolaneuvosto- tai harrastetutor-toiminta)  

· Työkykypassin osia voidaan suorittaa asuntolassa ja passiin liittyvien itsenäisesti suoritetta-

vien osuuksien ohjaushenkilönä ja yhtenä osaamisen tunnistajana voi toimia asuntolaohjaaja 

 

Malleja arjen taitojen kurssien sisällöistä löytyy Koulutuskeskus Sedun Filistä asumiseen-hankkeen 

sivuilta sekä Arjen arkki –mentelmäpankista. 

 

Asuntolan vapaa-aikatoiminta ja harrastusten tukeminen 
Aktiivinen harrastustoiminta ja mielekkäät vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat oleellinen osa hy-

vinvointia ja viihtyvyyttä. Harrastustoiminnassa kehittyvät ja vahvistuvat myös monet työelämätai-

dot. 

 

SAKU ry:n yhdessä usean ammattiopiston kanssa kehittämästä Aktiivisesti ammattiin – mallista 

löytyy vinkkejä ja virikkeitä vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen. Malli perustuu henkilöstön edus-

tajan toimintaan koordinaattorina ja opiskelijoiden aktiivisuuteen toiminnan käytännön järjestäjinä.  

 

Malliin liittyvät ja mallin mukaista toimintaa tukevat julkaisut. 

· Aktiivisesti ammattiin –koordinaattorin toimintakansio (SAKU ry) 

· Aktiivisesti ammattiin –tutorin toimintakansio (SAKU ry) 

· TAITO – opas tutortoimintaan (SAKU ry:n julkaisu 2014) 

· Nuori tekee ohjaaja tukee - asuntolaohjaajan opas (Nuorten Akatemia) 

· Tuunaa tapahtuma –opas tapahtuman järjestämiseen (EHYT ry) 

 

Koulutuksen järjestäjän ei ole välttämätöntä järjestää kaikkea vapaa-aikatoimintaa itse, vaan on 

suositeltavaa järjestää toimintaa yhteistyössä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Hyvänä käy-

täntönä on havaittu yhteistyö, jossa järjestö saa käyttöönsä tiloja ja sitoutuu toteuttamaan toimintaa 

oppilaitoksen opiskelijoille. 

 

Asuntolaohjaajan käsikirjan verkkoversiossa on erillinen linkkilista sähköisiin materiaaleihin: 

www.arjenarkki.fi/hyvinvointia/asuntolatoiminnankasikirja. 
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8. Opiskelijoiden osallisuus asuntolatoiminnassa 

 

Opiskelijoiden osallisuutta edistetään luomalla edellytykset opiskelijoiden keskinäiselle vuorovai-

kutukselle ja osallisuudelle asuntolayhteisöä koskevissa asioissa. Opiskelijoiden osallisuus toteutuu 
· ohjatulla asuntolatoimikunta- ja tutor-toiminnalla 
· ryhmäytymistä edistävillä kampanjoilla ja teemapäivillä 
· vertaissovittelulla 
· harrastus- ja kilpailutoiminnalla 

 

Opiskelijoita tulee kuulla järjestyssääntöjä laadittaessa ja heidät on hyvä ottaa mukaan kaikessa 

asuntolatoiminnan käytäntöjä suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

 

Ryhmäytymistä tulee tukea asuntolatoiminnassa koko lukuvuoden ajan. Asuntolatoimikunnassa 

voidaan käsitellä yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa kaikkia koskettavia asioita. Asumi-

sen arkeen kuuluvien konfliktien ja ristiriitojen käsittelyyn ja sopimiseen soveltuu Verso vertaisso-

vittelun menetelmä. 

 

Harrastetutorina toimiminen sopii kaikille aktiivisille opiskelijoille, jotka haluavat saada oppilaitok-

seen lisää toimintaa, tapahtumia ja mukavaa yhteistä menoa. SAKU ry:n harrastetutorkoulutus antaa 

valmiuksia järjestää erilaisia tapahtumia ja olla mukana oppilaitoksen harrastustoiminnan kehittä-

misessä. Tutorit ovat yhteisöllisyyden rakentajia ja asuntolaohjaajien apuohjaajia. 
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9. Turvallisuuden varmistaminen 

 

Asuntolan turvallisuus syntyy henkilöstön ja opiskelijoiden asenteesta ja toiminnasta. Turvallisuu-

den kulmakiviä ovat yhteisesti sovitut pelisäännöt, joiden toteutumista valvotaan. Pelisääntöjen 

noudattamisella ja noudattamatta jättämisellä on seurauksia, joiden tulee olla avoimesti kaikkien 

tiedossa. 

 

Turvallisuutta luodaan parhaiten panostamalla tämän käsikirjan aikaisemmissa luvuissa esiteltyihin 

suunnitelmiin ja toimintamalleihin. Yhtenä oleellisimmista turvallisuustekijöistä on ryhmäytymisen 

tukeminen. Ryhmäytyminen lisää niin opiskelijoiden keskinäistä kuin henkilöstön ja opiskelijoiden 

välistä luottamusta. Luottamus on turvallisuuden keskeisin elementti. 

 

Asuntolayhteisön turvallisuuteen liittyvistä valvontavälineistä tulee tiedottaa järjestyssäännöissä, 

asuntolasopimuksessa ja käytännön toimintaohjeissa. 

 

Turvallisuusohjeet 
Turvallisuussuunnitelman osana laaditaan ohjeet niin henkilöstölle kuin opiskelijoille. Tärkeimpiä 

ohjeita ovat onnettomuuksia ennaltaehkäisevät käyttäytymisohjeet ja erilaisista vaaratekijöistä ja 

ulkopuolisista henkilöistä ilmoittaminen. 

 

Kulunvalvonta 

Asuntoloihin suositellaan sähköisiä lukkoja, jolloin avainten häviämisestä ei synny mittavia turva-

riskejä eikä suuria lukkojen uusinta-/sarjoituskuluja. Lisäksi järjestelmä tallentaa avainten käytön 

porraskäytäviin ja kaikille yhteisiin tiloihin. 

 

Valvontakamerat 

Valvontakameroita suositellaan asuntolan piha-alueiden ja asukkaille yhteisten sisäänkäyntien val-

vontaan, jotta voidaan valvoa erityisesti ulkopuolisten liikkumista alueella ja valvoa asuntolaan saa-

puvia poistuvia vieraita. Tiloista, joissa on valvontakamerat on tiedotettava asuntolan asukkaita. 

Tiedottamisen yhteydessä kameroiden käyttö on perusteltava ja tiedotettava kenellä on oikeus seu-

rata valvontakameroita ja saada nauhoitukset käyttöönsä.  

 

Yövalvonta ja vartiointi 

Asuntoloissa tulisi olla valvonta järjestyssäännöissä määritellyn hiljaisuuden aikana. Tällä varmiste-

taan asuntolassa asuvien turvallisuus ja viihtyvyys ja tuetaan opiskelijoiden arjen taitoihin liittyvää 

opiskelukykyä edistävän vuorokausirytmin ylläpitoa.  

 

Yövalvonnan toteuttamisessa vartiointipalvelut ovat yksi vaihtoehto, mutta kannattaa tarkkaan tut-

kia myös erilaiset osa-aikaisen työllistämisen ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet.  
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10. Menettely sääntöjen rikkomiseen ja asumisoikeuteen puuttumisessa 

 

Oppilaitoksen ja asuntolan järjestyssääntöjen sekä asuntolasopimusten tarkoituksena on varmistaa 

asuntolassa asuvien turvallisuus ja viihtyisyys. Sääntöjen ja sopimusten noudattamatta jättäminen 

on ensisijaisesti välinpitämättömyyttä muita asukkaita kohtaan ja siksi on tärkeää, että niiden rik-

komisella on seuraukset. Rikkomusten seuraukset ja menettely rikkomustapauksissa on oltava en-

nakkoon tiedossa ja kohtelun on oltava kaikille osapuolille tasa-arvoista. 

 

Järjestyssäännöistä syntyvien erimielisyyksien, opiskelijoiden välisten tai opiskelijoiden ja asunto-

lahenkilöstön välisten erimielisyyksien ja riitatilanteiden ensisijaisia ratkaisukeinoja ovat 

 

Sovittelu 

Lähtökohtaisesti niin opiskelijoiden keskinäiset kuin opiskelijoiden ja henkilöstön väliset kon-

fliktit tulisi sovitella heti niiden ilmetessä esimerkiksi vertaissovittelu-mallin mukaisesti tai 

mahdollisessa asuntolatoimikunnassa. Sovittelussa on lähtökohtana opiskelijoiden osallisuuden 

korostaminen oman yhteisön viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämisessä. Opiskelijoiden väli-

sessä sovittelussa henkilöstö toimii sovittelijoiden tukihenkilöinä. 

 

Puhuttelu/ huolenpitokeskustelu 

Toistuvasta tai vakavasta toimintaperiaatteiden noudattamatta jättämisestä voidaan järjestää 

asuntolaohjaajan puhuttelu. Puhuttelusta laaditaan muistio, jonka allekirjoittavat puhuttelun pi-

tänyt henkilöstön edustaja ja opiskelija. 

 

Sovittelu, puhuttelu ja huolenpitokeskustelu ovat ohjaustoimenpiteitä. Niillä ei saa olla vaikutusta 

kurinpitotoimiin tai sääntöjen rikkomisesta seuraaviin rangaistuksiin. 

 

Nuorten parissa työskentelevät ovat lisäksi velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen lain vel-

voittamissa tapauksissa. Sen lisäksi heidän täytyy tehdä myös rikosilmoitus, jos he epäilevät ala-

ikäiseen kohdistunutta seksuaalirikosta tai pahoinpitelyä. 

 

Kurinpitotoimet 

 

Kurinpitotoimien tavoitteena on varmistaa opiskelijalle turvallinen ja terveellinen opiskelu- ja asu-

misympäristö sekä turvata opiskeluyhteisön hyvinvointi ja viihtyvyys. Lisäksi tavoitteena on tukea 

opiskelijan fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja säilyttää opiskeluyhteisön toimintakyky hyvin-

vointia uhkaavissa tilanteissa.  

 

Kirjallinen varoitus 

Kirjallinen varoitus voidaan antaa opiskelijalle, joka rikkoo järjestyssääntöjä tai vaarantaa mui-

den opiskelijoiden ja / tai henkilökunnan turvallisuuden. 

 

Moniammatillinen vähintään kolmijäseninen ryhmän käsittelee asian ennen kuulemistilaisuuteen 

kutsumista ja ottaa vastaan kuulemisen. Kuulemistilaisuuteen kutsutaan asukas ja alaikäisen 

kohdalla myös huoltaja. Päätöksen kirjallisesta varoituksesta tekee rehtori. Perusteltu viranhalti-

japäätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen opiskelijalle ja alaikäisen kohdalla myös huolta-

jalle. 

 

  



 

13 

 

 

Määräaikainen erottaminen 

Jos opiskelijan teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa kirjallisen varoituksen 

saatuaan epäasiallista käytöstä, hänet voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäl-

jellä olevaksi ajaksi.  

 

Kuulemistilaisuus järjestetään ennen määräaikaista erottamista. Asukkaan määräaikaisesta erot-

tamisesta asuntolasta päättää ns. SORA-toimielin. Perusteltu viranhaltijapäätös lähetetään tie-

doksi valitusosoituksineen opiskelijalle ja alaikäisen kohdalla myös huoltajalle.  

 

Kurinpitotoimien käsittelyssä tarjotaan opiskelijalle yksilöllisesti opiskeluhuollon asiantuntijoiden 

tarjoamia palveluita. Tavoitteena on löytää ratkaisu opintojen jatkumiseen tarvittavien tukitoimenpi-

teiden avulla.  

 

Vahinkojen korvaus 

Opiskelijan aiheuttaessa vahinkoa asuntolan kiinteistölle tai siihen kuuluvalle kalustolle, hän on 

velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain mukaisesti.  

11. Asuntolahenkilöstön työhyvinvointi 

 

Oman organisaation verkostot ja työolot 

Asuntolaohjaajan lähiverkoston muodostaa oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmä ja ryhmänohjaajat, 

joiden kanssa aktiivinen vuorovaikutus on tärkeää niin opiskelijoiden kuin oman työhyvinvoinnin 

näkökulmasta. Iltaan painottuva työaika ja opiskelijoille järjestettävä toiminta lisäävät paikkakun-

nan vapaaehtoistoimijat osaksi lähiverkostoa. 

 

Johtuen asuntolaohjaajien muun henkilöstön työajasta poikkeavaan työaikaan ja usein yksin tehtä-

västä työstä johtuen on esimiestyössä tärkeä kiinnittää huomiota työssä jaksamiseen ja työturvalli-

suuteen: 

· Opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstön kanssa tehtävään yhteistyöhön varataan työaikaa. 

· Asuntolaohjaajien sähköisten rekistereiden ja tiedonsiirtovälineiden käyttöoikeudet asunto-

lassa asuvien opiskelijoiden osalta ovat riittävät. 

· Asuntolaohjaajalla on työssään oltava esimiehen antamat selkeät toimintaohjeet, miten toi-

mia uhka-, vaara- ja kriisitilanteissa.  

· Työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen saatavuus on varmistettu 

 

Asuntolaohjaajien vertaisverkostot ja täydennyskoulutus 

Asuntolaohjaajien vertaisverkostoina toimivat SAKU ry:n koordinoimat ammatillisen koulutuksen 

hyvinvointiverkosto ja asuntolaohjaajien verkosto. Verkostoilla on sekä sähköiset viestinnän väli-

neet että konkreettista toimintaa alueellisten ja valtakunnallisten asuntolaohjauksen päivien muo-

dossa. 

 

Verkoston toimijat järjestävät täydennyskoulutusta, jonka laajuus on 3 opintopistettä.  

 

· www.asuntolaohjaajat.net 
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12. Asuntolatoiminnan arviointi 

 

Asuntolatoiminnan tarkistuslistan avulla voidaan arvioida asuntolatoiminnan laatua. Tarkistuslista 

on laadittu opiskeluhyvinvoinnin näkökulmasta ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä korosta-

en. 

 

Tarkistuslistan avulla voidaan laatia asuntolatoimintaa koskevia kehittämissuunnitelmia järjestämäl-

lä 0 ja 1 arvon saaneet asiat kehittämisen näkökulmasta tärkeysjärjestykseen. Arvioinnin voi toteut-

taa myös neliportaisena, jolloin ei ole keskivertolukua. 0 ja 1 tarkoittavat kehittämistarvetta, 2 tar-

koittaa asian olevan hyvin, mutta parantamisen varaa on ja 3 tarkoittaa asioiden olevan kiitettävällä 

tasolla. 

 

 

Asuntolatoiminnan tarkistusllista 

0 =ei toteudu, 1 =toteutuu, mutta selkeä kehittämistarve, 2 =toteutuu riittävän hyvin 

Arviointi 

0-1-2 

 

· Asuntolan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu ja suunnitelma tukee kehittämistä 

· Koulutuksen järjestäjällä on asuntolan järjestyssäännöt, turvallisuusohjeet ja asuntolaso-

pimukset 

· Asuntolan järjestyssäännöistä, ohjeista ja toimintaperiaatteista on tiedotettu alaikäisten 

opiskelijoiden huoltajille 

· Turvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet ovat helposti asuntolaohjaajien ja asukkaiden 

saatavilla 

· Asuntolatoiminta ja ohjeita opiskelijan asuntolassa asumisesta on kirjattu opiskeluhuol-

tosuunnitelmaan 

· Koulutuksen järjestäjän asuntoloissa on asuntolaohjaaja, joka kuuluu oppilaitoksen opis-

keluhuoltoryhmään. 

· Asuntolaohjaajalla on mahdollisuus työaikanaan saada yhteys lähiesimieheen tai sovit-

tuihin asiantuntijoihin huolta aiheuttavissa tilanteissa oman päätöksen teon tueksi ja 

oman oikeusturvan varmistamiseksi. 

 

 

 

· Asuntolan kunto on hyvä. 

· Tiloissa ja alueella on huomioitu terveyden edistäminen ja viihtyvyys 

· Asuntolassa on opiskelijoiden käytössä oleva internet-yhteys 

· Asuntolassa on yhteisöllisyyttä tukevat ja edistävät opiskelu- ja vapaa-ajantilat 

· Koulun tai kunnan vapaa-ajantoimintaan soveltuvat tilat ovat asuntolassa asuvien opiske-

lijoiden käytössä ilta-aikaan. 

 

 

 

· Asuntolatoimintaa edistää koulutuksen läpäisyä esimerkiksi vapaavalintaisten opintojen 

tai työssäoppimisen ympäristönä sekä osaamisen tunnustamisen tai näyttöjen antamisen 

ympäristönä. 

· Vapaa-ajantoiminta on organisoitua ja ohjattua ja toiminta on huomioitu mahdollisuute-

na opintoihin liittyvän osaamisen kehittämiseen ja näyttämiseen. 

· Opiskelijoiden osallisuutta ja vertaistoimintaa edistetään tutor-toiminnalla tai asuntola-

toimikunnalla. 

· Asuntolatoiminnassa tehdään yhteistyötä kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen, seurakun-

nan ja alueen kansalaisjärjestöjen kanssa. 

· Vapaa-ajan harrastukset Toimintaan osallistumiseen kannustetaan ja tuetaan kaikkia 

nuoria. 

 

 

 



Asuntolatoiminnan käsikirja 

toisen asteen ammatilliseen koulutukseen 

LIITTEET
• Malli asuntolatoimintasuunnitelmasta 

• Esimerkki Arjen taitojen kurssista osana työkykypassiopintoja 

• Koulutuskeskus Sedun 

asuntolan järjestyssäännöt, asuntolahakemus ja asuntolasopimus 

• Jämsän ammattiopiston asuntolahakemus ja henkilötietolomake 
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Asuminen 

Asuntolatoiminnan vuosikello 
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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 mahdollisuus vaikuttaa. 
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Esimerkki kuvaustavasta 
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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.  
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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. 
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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.  
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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  
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