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Esipuhe
Nykyisen hallituksen ohjelmassa yhteiskuntatakuu ja koulutustakuu ovat
voimakkaasti esillä. Vuosina 2011 ja 2012 ammatillisen koulutuksen läpäisyn
edistämiseen on kohdennettu 4 miljoonaa euroa valtion budjetissa. Ensimmäiset
17 läpäisyhanketta lähtivät liikkeelle syksyllä 2011. Eräissä verkostohankkeissa
sisältöinä ovat opiskelijoiden asumisen ja vapaa-ajan toimintojen kehittäminen.
Tämä Jukka Vehviläisen kirjoittama raportti valottaa ammatilliseen koulutukseen liittyvän opiskelija-asumisen tasoa. Millaisessa kunnossa opiskelija-asumiseen liittyvät asiat ovat? Onko valvonta kunnollista ja onko tukipalveluja saatavissa? Miten tyytyväisiä opiskelijat ja asuntolahenkilökunta ovat?
Tämän selvityksen perusteella ammatillisten oppilaitosten asuntolat tarjoavat
opiskelijoille yleensä hyvät mahdollisuudet asumiseen ja elämiseen. Asuntolat,
joissa ei ole kunnollista valvontaa tai valvonta on ulkoistettu kokonaisuudessaan vartiointiliikkeelle, ovat kuitenkin päinvastaisia esimerkkejä. Useimmat
opiskelijat viihtyvät asuntoloissa ja pitävät tiloja ja olosuhteita kokonaisuutena hyvinä. Ilahduttavaa on sekin, että ohjattua vapaa-ajan toimintaa on yli
80 prosentissa asuntoloissa. Asuntolanhoitajien läsnäolon merkitys saa arvioinneissa korkeimmat arvosanat. Ammattitaitoinen henkilökunta sekä monipuoliset harrastus- ja tukitoimet ovat kannustamassa opiskelijoita hyvään opiskeluun ja monipuoliseen vapaa-ajan viettoon, itsensä kehittämiseen.
Kiitoksia Jukka Vehviläiselle sekä Anne Eteläahon johtamalle työryhmälle
hyvästä raportista. Asuntolatoimintaa ylläpitävien koulutuksen järjestäjien on
syytä perehtyä tämän raportin sisältöön: Koulutuksen hyvä läpäisy ja keskeyttämisiä ehkäisevä toiminta liittyvät oleellisesti asuntolatoiminnan kehittämiseen.

Helsingissä huhtikuussa 2012
Juhani Pirttiniemi
opetusneuvos
Opetushallitus
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1

Johdanto

Tässä selvityksessä tarkastellaan toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen
opiskelija-asuntoloiden nykytilaa ja kehittämistarpeita. Selvitys on tehty Opetushallituksen toimeksiannosta Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä. Selvitykseen liittyvät kyselyt ja tulosten raportointi on tehty DiaLoog-tutkimuspalveluissa.
Selvityksen sisältö koostuu maksuttomia opiskelija-asuntoloita ylläpitäville
koulutuksen järjestäjille tehdyistä kahdesta www-kyselystä. Ensimmäinen
kysely suunnattiin oppilaitosten johdolle ja asuntolaohjaajille. Toinen kysely
oli tarkoitettu asuntoloissa asuville opiskelijoille. Molemmat kyselyt välitettiin
eteenpäin SAKU ry:n postilistojen kautta. Kyselyt toteutettiin keväällä 2011.
Selvityksen suunnittelun ja toteuttamisen tukena oli valtakunnallinen ohjausryhmä.
Opiskelija-asuntoloita koskevat Opetushallituksen aiemmat selvitykset ajoittuvat vuosille 2004 ja 2005. Kaija Miettinen teki vuonna 2004 alustavan kartoituksen asuntoloiden tilanteesta asuntolaohjaajien näkökulmasta.1 Vuonna 2005
selvitys tehtiin Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa.2
Tämän nyt käsillä olevan selvityksen tarkoituksena ei ole suoranaisesti päivittää
opiskelija-asuntoloiden tilaa aiempien selvitysten pohjalta. Tässä selvityksessä
tarkastellaan kuitenkin samoja teemoja kuin aiemmin. Keskeisiä teemoja ovat:

taustatietoja/määrällisiä tietoja opiskelija-asumisesta

asuntoloiden kunto

asuntolahenkilökunta

ilta- ja yövalvonta

asuntoloiden palvelut

erityisopiskelijoiden palvelut

asuntoloiden haitta- ja häiriötekijät

yhteistyö oppilaitoksen kanssa

asiakastyytyväisyys

opiskelija-asumisen kehittämistarpeet

1

Miettinen, Kaija: Selvitys ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asumisesta. Opetushallitus. 2004.

2

Hirvonen, Salla & Pelkonen, Elina & Uitto, Riitta: Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuminen 2005. Opetushallitus. 2005.
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Tämä selvitys liittyy aiempiin selvityksiin myös siten, että opiskelija-asuntolat
nähdään osana opiskelijahuoltoa ja opiskelijoiden hyvinvointia. Opiskelijahuoltoa koskevan määräyksen (28/011/2004) mukaan opiskelija-asuntolat
kuuluvat opiskelijahuollon piiriin. Tämä opiskelijahuollon ja hyvinvoinnin
näkökulma on huomioitu esimerkiksi kyselyiden sisällön suunnittelussa. Kysymyksillä haluttiin tietoa siitä, millä tavalla opiskelija-asuntolat toimivat osana
opiskelijahuoltoa ja laajemminkin oppimisen tukena.
Tämän selvityksen viitekehyksessä asuntolat nähdään oppimisympäristöinä ja
laajasti opiskelijan hyvinvointiin vaikuttavina palveluina. Vuonna 2005 tehdyn
selvityksen mukaan 76 prosenttia asuntolaohjaajista oli sitä mieltä, että asumisympäristö vaikuttaa oppimistuloksiin. Järjestyshäiriöt ja rauhattomuus lisäävät
myöhästymisiä ja poissaoloja, viihtyisä kodinomainen ympäristö puolestaan
tukee opiskelijan jaksamista ja auttaa opinnoissa.
Opetushallituksen tilastojen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntoloissa asui keväällä 2011 kaikkiaan 12 860 opiskelijaa. Tämä on 9
prosenttia kaikista oppilaitosmuotoisen koulutuksen opiskelijoista. Opiskelijaasuntoloita ylläpitäviä koulutuksen järjestäjiä oli 85 kpl, näiden järjestäjien
kaikista opiskelijoista noin 12 prosenttia asuu opiskelija-asuntoloissa.
Luvussa 2 esitetään tulokset henkilökuntakyselystä ja luvussa 3 on tulokset
opiskelijakyselystä. Luvussa 4 on yhteenveto keskeisimmistä tuloksista.
Liitteessä 1 on henkilökunta- ja opiskelijakyselyihin osallistuneet koulutuksen
järjestäjät. Liitteessä 2 on henkilökuntakyselyn avoimia vastauksia.3 Liitteessä 3
on opiskelijakyselyn tulosten prosenttijakaumia. Liitteessä 4 on opiskelijakyselyn tuloksia eri taustamuuttujien mukaan eroteltuna.

3
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Liite 2 on laajempi verkkojulkaisussa. Asuntolaselvityksen verkkojulkaisu löytyy osoitteesta:
http://www.oph.fi/maksuttomat_julkaisut. Verkkojulkaisusta löytyvät kaikkien vastaajien
kuvaukset asuntolaohjaajien toimenkuvasta, asuntoloihin tehdyistä ja suunnitelluista remonteista, asuntolan valvonnan järjestämisestä ja asuntolapaikan valintakriteereistä.

2

Henkilökuntakysely

Taustaa
Opiskelija-asuntoloita koskevassa selvityksessä tehtiin siis kaksi kyselyä. Ns.
henkilökuntakysely suunnattiin oppilaitosten rehtoreille/johdolle sekä asuntolaohjaajille. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2011.
Henkilökuntakysely suunniteltiin erilaiseksi kahdelle eri vastaajaryhmälle.
Oppilaitosten rehtoreille ja asuntolaohjaajille suunnattiin hieman erilaisia kysymyksiä. Tarkoituksena oli kohdistaa kysymykset siten, että vastaaminen olisi
mahdollisimman mielekästä. Kysymyksiä eriyttämällä voidaan myös lyhentää
vastausaikaa. Osa kysymyksistä oli kaikille yhteisiä. Esimerkiksi yleinen arviointi asuntoloiden nykytilasta, resurssien kohdistamistarpeet sekä kehittämisehdotukset haluttiin kysyä sekä rehtoreilta että asuntolaohjaajilta.
Määräaikaan mennessä kyselyyn tuli kaikkiaan 178 vastausta. Vastauksia
saatiin 47 koulutuksen järjestäjän asuntoloista (liite 1). Järjestäjän nimen mainitsi
kuitenkin vain 156 vastaajaa, eli 22 vastaajan kohdalla ei ole tietoa siitä, minkä
järjestäjän asuntoloita vastaukset koskevat.
Kyselyyn osallistuneita rehtoreita tai muita koulutuksen johdon edustajia oli 63
kpl (36 koulutuksen järjestäjän oppilaitoksista) ja asuntolaohjaajia 108 kpl (37
koulutuksen järjestäjän oppilaitoksista). 7 henkilöä jätti siis vastaamatta omaa
työnkuvaa koskevaan kysymykseen.

2.1

Tietoja asuntolaohjaajista

Kyselyyn vastanneista asuntolaohjaajista oli naisia 63 prosenttia, eli miesten
osuudeksi tulee 37 prosenttia. Lähes kaikki (90 %) olivat kokopäiväisiä ohjaajia,
osa-aikaisia oli siis joka kymmenes kyselyyn vastanneista. Kuvassa 1 esitetään
asuntolaohjaajien pohjakoulutus.
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Kuva 1. Asuntolaohjaajien pohjakoulutus (sukupuolen mukaan)
Kuvasta nähdään, että lähes kaikilla asuntolaohjaajilla on ammatillinen koulutus.
Yleisin on koulu- tai opistoasteen koulutus (50 %). Asuntolaohjaajien sukupuolen mukaan tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että miehet ovat hieman koulutetumpia kuin naiset.
Erilaista lisäkoulutusta oli hankkinut noin puolet (49 %) vastanneista. Lisäkoulutuksen sisältöä oli mahdollista kuvata omin sanoin, liitteestä 2 nähdään että
koulutusten kirjo on melkoinen.
Kyselyyn vastanneiden asuntolaohjaajien keski-ikä oli 45,5 vuotta (mediaani 46
v), nuorimmat ohjaajat olivat 21 vuotiaita ja vanhimmat 65 vuotiaita. Naispuolisten ohjaajien iän keskiarvo oli 46 vuotta (mediaani 48 v) ja miespuolisten iän
keskiarvo oli 45 vuotta (mediaani 44 v).
Kokopäiväisten ohjaajien bruttopalkan keskiarvo oli 2 065 euroa (mediaani
1 980 euroa). Bruttopalkkojen vaihteluväli on melko suuri, pienimmät palkat
olivat 1 500 euroa ja suurimmat 3 400 euroa. Aineistosta näkyvät myös sukupuolen mukaiset erot palkoissa. Naisten palkkojen keskiarvo oli 2 026 euroa
(mediaani 1 910 euroa) ja miesten 2 131 euroa (mediaani 2 000 euroa). Tätä
saattaisi selittää se, että miesohjaajat ovat hieman koulutetumpia kuin nais-
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ohjaajat. Koulutustason mukaiset palkkaerot näyttäisivät menevän odotusten
mukaisesti siten, että korkeammin koulutettujen palkka on parempi. Erot ovat
kuitenkin pieniä. Miesten ja naisten välinen palkkaero kuitenkin säilyy vaikka
koulutustaso vakioidaan.
Keskimääräinen opiskelijamäärä per kokopäiväinen asuntolaohjaaja on 64,4
opiskelijaa. Tässä on kuitenkin melko paljon vaihtelua, ilmoitetut määrät vaihtelevat 8 ja 235 opiskelijan välillä. Mediaani on 60 opiskelijaa per ohjaaja. Naispuolisilla ohjaajilla on keskimäärin 69,7 opiskelijaa (mediaani 62) ja miehillä
56,4 opiskelijaa (mediaani 50).
Erityisopiskelijoiden määrän ilmoittaneiden asuntolaohjaajien vastausten perusteella erityisopiskelijoita on keskimäärin 13,3 per kokopäiväinen asuntolaohjaaja (mediaani 8). Naispuolisilla ohjaajilla on keskimäärin 14,4 erityisopiskelijaa
(mediaani 10), miehillä vastaavasti 11,8 erityisopiskelijaa (mediaani 5). Melko
monet ohjaajat jättivät erityisopiskelijoiden määrän ilmoittamatta, tämä voi
kertoa siitä ettei erityisopiskelijoita ole tai sitten ohjaajilla ei ole tietoa asiasta.
Kyselyyn vastanneet miespuoliset asuntolaohjaajat ovat siis naisiin verrattuna
hieman paremmin koulutettuja, hieman nuorempia ja saavat hieman enemmän
palkkaa. Naispuolisilla asuntolaohjaajilla näyttäisi vastaavasti olevan hieman
enemmän työtä, ainakin jos mittarina pidetään opiskelijamäärää.
Vajaa 70 prosenttia asuntolaohjaajista kuuluu oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmään, lisäksi osa ohjaajista on ryhmissä mukana tarvittaessa. Myös erilaisia
epävirallisia ryhmiä näyttäisi olevan olemassa. Mies- ja naisohjaajat kuuluvat
opiskelijahuoltoryhmiin yhtä usein. Opiskelijahuoltoryhmään kuulutaan todennäköisimmin silloin jos ohjaajalla on ammattikorkeakoulututkinto (82 %). Yleistäen voi sanoa, että korkeakoulutus tai alhainen ammatillinen koulutus lisäävät
todennäköisyyttä jäädä opiskelijahuoltoryhmien ulkopuolelle. Kokopäiväiset ja
osa-aikaiset asuntolaohjaajat kuuluvat ryhmiin suunnilleen yhtä usein.
Asuntolaohjaajien työnimikkeestä ja toimenkuvasta kysyttiin myös. Yleisin
työnimike on asuntolaohjaaja tai asuntolanhoitaja. Työnimikkeitä ovat myös
esimerkiksi kasvatusohjaaja, majoitusvastaava, yhteisökasvattaja tai -ohjaaja.
Toimenkuvan määrittelyt kertovat asuntolaohjaajan käytännön työstä, seuraavassa on kuvattu asuntolaohjaajien vastauksia:
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Kerro lyhyesti: millainen toimenkuva sinulla on ja mitä kaikkea
työhösi sisältyy?
Asuntolassa olen läsnä, juttelen opiskelijoiden kanssa, kierrän joka solun ja
jututan opiskelijoita, vedän tiistai- iltaisin kädentaitoja (se on ollut suosittua)
siellä samalla keskustellaan kaikenlaisista asioista niin opiskeluun kuin vapaaaikaan liittyviä juttuja, joskun itketään useimmiten nauretaan---Yleismies
jantunen, ainoa iltaisin tontilla oleva
----Välittäminen ja ohjaaminen eteenpäin jos huomaa opiskelijalla olevan
ongelmaa esim. raha-asioissa, päihteissä, psyykkisellä tasolla---asuntola- ja vapaa-aikatoiminnan suunnittelu ja toteutus sekä sivutoiminen
opettaja 2 oppiaineessa
Paljoltikin työ on nuoren kuuntelemista ja ajan antamista. Yhteydenpidot
koteihin, kouluun, viranomaisiin, koulun muuhun henkilökuntaan on myös
olennainen osa työtä.
opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnan järjestäminen ja organisointi, tilojen
hallinnointi, tutortoiminta, harrastetutortoiminta, ryhmäytyminen, oppilaskunnan ohjaaminen,
vastaan yksin ”kentällä” kaikesta asumiseen,majoitukseen ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista ( aina välillä poliisi,terapeutti, palomies, isä,äiti... ) kysyjän
tarttis itse tulla alkusyksyksi mukaan seuraamaan paikan päälle, lyhyttä ja
yksiselitteistä vastausta ei ole tähän kysymykseen olemassa. !
Tiettyjä opiskelijoita myös herätellään kouluun ja voipa sanoa, että myös
jonkinlaista kouluetsivän hommaa teen välillä, mikäli opiskelijoita ei näy
koulussa. Järjestämme myös opiskelijoille ilta-aktiviteetteja. Tällä hetkellä olen
myös n. puolet työajasta liikunnanopettajana. Työni on suunnille 50-50 asuntolan työtä ja
Työnkuvaan ei pitäisi kuulua kiinteistöhuollolliset toimenpiteet, mutta niitä
joutuu jatkuvasti tekemään.
Asuntolan valvonta, vapaa-ajan vieton suunnittelu ja toteutus, kauppakuljetukset 2x/viikko+ muut kujetukset. asuntolakurssi, tuutorkoulutus,taide ja
kulttuuri ja muut yksikön johtajan määräämät tehtävät.
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1. Yhteisöllisyyden edistäminen opiskelija-asuntolassa ja työorganisaatiossa
(opiskelijat-henkilökunta) 2. Iltatoiminnan yleinen organisointi ja vapaa-ajan
ohjaaminen 3. Valvontatehtävät 4. kaikkea muuta maan ja taivaan väliltä, mm.
kiinteistönhoitotyöt kesäisin yms.
Asuntola- ja vapaa-ajanohjaus, talon muut päivystystehtävät (päivystystehtävät
rajoittavat asuntola- ja vapaa-ajanohjaus toimintaa merkittävästi)
Tähän työhön kuuluu kaikkea, pitää osata vaihtaa sulakkeet, lamput kattoihin,
uuniin, liesituulettimeen. Välillä on korjattava jopa autoja. Varmaan tärkein
on se henkinen tuki ja turva. Ratkon ongelmia jos niitä syntyy ja syntyyhän
niitä vaikka kuinka paljon, Joka päivä. Yritän saada nuoret lähtemään mukaan
harrastetoimiin ja liikkumaan. Kuljetan kauppaan 1 kerran viikossa, sekä
harraste toimiin. Teen välillä aamu herätyksiä. Siivoustarkastukset joka viikko,
ja joskus päivittäin. Valvontaa Majoitusta.
Asuntolassa opiskelijoiden iltatoiminnan ohjaaminen, yöllä valvonta ja aamuvuoroissa erityisopiskelijoiden tukeminen oppitunneilla.

Vastausten perusteella asuntolaohjaajien toimenkuva on siis erittäin laaja ja
vaihtelevasti määritelty. Yhteisiä piirteitä ovat kuitenkin opiskelijoiden kokonaisvaltainen ohjaaminen ja kasvattaminen, sekä myös kurinpitoon ja valvontaan liittyvät tehtävät. Asuntolaohjaajat toimivat yleisesti moniammatillisessa
ohjausverkostossa, tekevät yhteistyötä kotien kanssa ja ohjaavat opiskelijoita
tarvittaessa erityisasiantuntijoille. Monella ohjaajalla työhön kuuluu myös kiinteistönhuoltoa, talonmiehen tehtäviä ja paljon ylimääräiseksi koettua ”yleismies
jantusen” työtä. Asuntolaohjaajat toimivat usein myös oppilaitoksen vapaa-ajan
toiminnan ohjaajana ja/tai suunnittelijana.4

2.2

Yleistä tietoa opiskelija-asuntoloista

Määrällistä tietoa opiskelija-asuntoloista
Kyselyssä selvitettiin myös määrällisiä tietoja opiskelija-asuntoloista. Oppilaitosten johdolta/rehtoreilta kysyttiin tietoja esimerkiksi opiskelija-asuntoloiden
ja majoituspaikkojen lukumäärästä, majoituspaikkojen käyttöasteesta ja henkilökunnan lukumäärästä.

4

Selvityksen verkkojulkaisun (http://www.oph.fi/maksuttomat_julkaisut) liitteestä 2 voi lukea
toimenkuvien koko kirjoa, verkkoversiossa on kaikki tähän kysymykseen tulleet vastaukset.
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Määrällisten tietojen käsittelyä vaikeutti se, että osa rehtoreista saattoi vastauksessaan ajatella koulutuksen järjestäjän kokonaistilannetta, eli laskea vastauksissaan usean eri oppilaitoksen tietoja. Osa rehtoreista esitti tiedot puolestaan
vain yhden oppilaitoksen osalta. Riskinä oli siis se, että jos samalta koulutuksen
järjestäjältä oli useampi vastaaja, niin eri oppilaitosten tiedot saattoivat tulla
ilmoitetuksi useaan kertaan. Tästä syystä vastauksia piti tarkastella yksityiskohtaisesti ja useampaa asuntolaa koskevista vastauksista muodostettiin oma taustamuuttujaryhmä laskennan täsmentämiseksi. Tarkoituksena oli saada vastaukset kuvaamaan mahdollisimman hyvin vain yhtä asuntolaa.5
Taulukossa 1 kuvataan asuntolatoiminnan määrällisiä tietoja. Kokonaislukumäärien sijaan huomiota kannattaa kiinnittää keskiarvoihin ja erilaisiin suhdelukuihin. Keskiarvoluvut on laskettu vain yhtä oppilaitosta koskevista vastauksista.
Taulukko 1. Määrällisiä tietoja opiskelija-asuntoloista
Määrällisiä tietoja opiskelija-asuntoloista
Keskiarvo*
Majoituspaikkoja asuntolassa
Nyt käytössä
Asuntolaohjaajia ja valvontahenkilöstöä

96,13
84,04
2,73

Mediaani*
87
80
1

Yhteensä (lkm)
8928
7100
206,73

*Laskettu vastauksista, joissa ilmoitettiin 1 asuntola

Määrällisten vastausten perusteella opiskelija-asuntoloiden käyttöaste on 79,5
prosenttia. Asuntoloissa on keskimäärin 34 opiskelijaa per asuntolaohjaaja/
valvontahenkilö. Tämä luku on siis laskettu käytössä olevien asuntolapaikkojen
ja henkilökunnan määrän perusteella.
Erityisopiskelijoiden määrästä kysyttäessä 87 prosenttia (vain yhden asuntolan
maininneista 92 %) rehtoreista sanoi asuntolassa olevan erityisopiskelijoita.
Yhden asuntolan maininneiden vastausten perusteella asuntoloissa on keskimäärin 19,80 erityisopiskelijaa (mediaani 10).

5

Vastausten perusteella 24 rehtoria ilmoitti vain yhden asuntolan tilanteen, 28 vastasi
rehtoria ilmoitti useamman asuntolan määrällisiä tietoja. Loput vastanneista rehtoreista (11
kpl) vastasivat lukumäärän 0 tai jättivät kysymykseen vastaamatta. Määrällisistä tiedoista ei
voi siis tehdä kattavaa valtakunnallista tilastokoostetta. Tähän vaikuttaa luonnollisesti myös
se, että kyselyyn eivät osallistuneet kaikki koulutuksen järjestäjät.
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Rehtoreilta kysyttiin myös sitä, kuinka moni asuntolapaikkaa tarvitsevista opiskelijoista saa asuntolapaikan. Tähän kysymykseen vastasi 56 rehtoria. Keskimäärin 84 prosenttia tarvitsevista saa asuntolapaikan (mediaani 92 %). 19
rehtoria vastasi, että asuntolapaikka on tarjolla kaikille sitä tarvitseville.
Asuntolapaikan kriteereistä kysyttiin avoimella kysymyksellä. Asuntoloiden
valintaperusteet ovat yhtenäisiä, etusijalla ovat hankalien kulkuyhteyksien
päässä asuvat, alle 18 vuotiaat ja usein myös ensimmäisen vuoden opiskelijat.
Myös sosiaalisia perusteita ja opiskelijan elämäntilanteen kokonaisuuden arviointia käytetään valintaperusteena. Kriteereitä on kuvattu alla:
Jos ette voi tarjota asuntolapaikkaa kaikille, millaiset valintakriteerit
teillä on?
Asuntolapaikan saamiseen vaikuttaa hakijan tuen ja ohjauksen määrän tarve.
Käymme valinnassa läpi opiskelijan taustat ja hakupaperit liitteineen sekä
mahdollinen koulutuskokeilun palaute. Edellä mainittujen pohjalta teemme
arvioin/päätöksen, riittääkö hakijalle oppilaitoksen asuntolan henkilökunnan
tarjoama tuki ja ohjaus vai tarvitseeko hän tuetumman asuinpaikan opintojensa ajalle. Lisäksi myös hakijan asuinpaikka/kotikunta, sillä etusijalla ovat
pitkänmatkalaiset.
koti kaukana tai huonot kulkuyhteydet (läheltäkin)
Alaikäiset valitaan ensisijaisesti. Matkan pituus tai koulumatkan hankaluus
vaikuttavat myös.
Matkan pituus kotiin. Muut mahdolliset sosiaaliset perustelut
Ensisijalla ovat opintonsa aloittavat alaikäiset sekä valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen opiskelijat
---Yleensä karsivana tekijänä on soveltuvuus asuntola-asumiseen: tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että jätämme ilman asuntolapaikkaa ne hakijat,
jotka eivät ole pystyneet edellisenä lukuvuonna noudattamaan asuntolan
järjestyssääntöä. Lisäksi mahdollisuus käyttää julkisia kulkuneuvoja päivittäisellä koulumatkalla vähentää hakijan mahdollisuuksia asuntolapaikkaan.
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Opiskelija-asuntoloiden palveluvalikoima
Opiskelija-asuntoloiden palveluvalikoimaa esitellään kuvassa 2. Tämä tieto
saatiin asuntola-ohjaajilta.

Kuva 2. Opiskelija-asuntoloiden palveluvalikoima
Lähes kaikissa asuntoloissa (87 %) on tietokoneen ja internetin käyttömahdollisuus. Myös ohjattu vapaa-ajan toiminta on yleistä (81 %), samoin kuin
ohjattu liikuntatoiminta (73 %). Kerhot, teemaillat ja tapahtumiin kuljettaminen
ovat myös melko tyypillisiä palveluita, noin 60 prosenttia ohjaajista mainitsee
nämä. Vastausten perusteella opiskelija-asuntolat eivät kovin yleisesti järjestä
opetuksen tukipalveluita tai opintojen suorittamismahdollisuuksia, noin
viidennes ohjaajista mainitsee nämä opetukseen liittyvät palvelut.
Asuntolaohjaajilta kysyttiin myös erityisopiskelijoille järjestetyistä palveluista.
Nämä vastaukset jakaantuvat kolmeen luokkaan. Osassa asuntoloista on samat
palvelut kaikille opiskelijoille. Osa ohjaajista kertoo, että erityisopiskelijoille on
tarjolla samat palvelut, mutta heitä tuetaan ja ohjataan muita enemmän. Osassa
asuntoloista erityisopiskelijoille on tarjolla esimerkiksi oppimisen tukeen liittyviä palveluita tai ohjauksen muotoja, nämä palvelut (esim. rästipaja) ovat
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tosin usein avoinna muillekin. Kyselyssä oli toki mukana myös erityisoppilaitoksia, joiden asuntoloissa asuu pelkästään erityisopiskelijoita. Vastauksista
näkyy myös se, että asuntolaohjaajat eivät välttämättä edes tiedä opiskelijan
olevan erityisopiskelija. Liitteessä 2 on kaikki vastaukset. Tyypillisiä ohjaajien
kuvauksia on alla:
Millaisia erityisopiskelijoille suunnattuja palveluita asuntolanne
tarjoaa?
Tuetumpaa ja ohjatumpaa asumista. Yksilön mukaan pitää osata katsoa
harrastukset ja arkielämäntaitojen osaaminen.
virallisesti ei erityisopiskelijoita, mutta erityistuen tarpeessa olevia. Palveluina
tehtäväpajat, joissa hoidetaan rästiin jääneitä koulutehtäviä klo 16 jälkeen.
Varsinaisesti asuntolassa vain asumiseen ja esim. siivoamiseen liittyvää opastusta ja yhdessä tekemistä.
Osallistuvat kaikille tarkoitettuihin toimintoihin kykyjensä mukaan
ei mitään
pääasiassa samat kuin muillekin oppilaille, tosin enemmällä huomiolla
mm. KÄKI-paja, käsityö ja kierrätys painotteinen kerho
Läksykerho (on tosin avoin kaikille, ei vain erityisopiskelijoille) missä voi
tehdä rästitehtäviä yms.
Palvelut ovat samat kaikille, mutta erityisopiskelijoille jaamme enemmän
informaatiota ja tukea.
Harrastus ja tukitoimintaa. Uusia malleja kehitteillä mm. läksypaja
Samat palvelut kuin muillekin.
opiskelijahuollon tarjoama yksilöllinen tuki, Erva-toiminta, mahdollisuus
yksinasumiseen, tutoreitten tuki
Atsa/asuminen tuettuna saavutuksena ammatti ( erillinen solu erityisopiskelijoita varten jossa omat ohjaajat)
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Opiskelija-asuntoloiden muu käyttö
Opiskelija-asuntoloiden muusta käytöstä kysyttiin asuntolaohjaajilta. Näissä
kysymyksissä selvitettiin sitä onko asuntola muussa kuin opiskelijakäytössä
lukuvuosien aikana tai kesäaikana.
39 prosenttia asuntolaohjaajista sanoi asuntolan olevan myös muussa kuin
opiskelijakäytössä lukuvuoden (touko-elokuu) aikana. Avoimien vastauksien
perusteella muu käyttö on melkoisen kirjavaa, eikä kommenteista pysty aina
sanomaan millaisesta käytöstä todellisuudessa on kyse. Seuraavat sitaatit esittävät tiivistetyn koosteen erilaisista muun käytön tavoista:
Onko opiskelija-asuntola lukuvuoden (elo-toukokuu) aikana muussa
kuin opiskelija-käytössä?
Kyllä, millaisessa?
joulu, hiihtoloman aikana ulkopuolisia majoittujia, sekä hyvin harvoin viikonloppuna muita viikonloppumajoittujia esin ulkopuolisia koulutuksia
Harvakseltaan vuokrataan yksittäisiä öitä ja viikonloppuja muille opiskelijoille
ym.
vapaita paikkoja vuokrataan jnkin verran muille etusijalla kuitenkin oppisopimuskoulutuksiin tai muille lyhytkursseille tulevat tai vaihto-oppilaat
Kouluttajien ym. vierailijoiden majoituskäytössä
Hotellitoiminta
leirikoulut
Asuntolassamme on kaksi vuokrayksiötä. Tällä hetkellä niissä asuu kaksi siviilipalvelusta (kaupungilla) suorittavaa mieshenkilöä.
maksullinen palvelutoiminta
vuokrataan tarvittaessa ulkopuolisille

Kesäaikana opiskelija-asuntoloiden käyttäminen muuhun kuin (omien) opiskelijoiden majoittamiseen on melko yleistä. 81 prosenttia asuntoloista on muussa
käytössä kesäisin. Vastausten perusteella asuntolahuoneita vuokrataan kesällä
esimerkiksi kurssilaisille, matkailijoille tai erilaisiin tapahtumiin osallistujille.
Yleistä on myös asuntolan käyttö kesähotellina:
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Entä onko asuntola kesäaikana muussa kuin opiskelija-käytössä?
Kyllä, millaisessa?
kurssitoiminta
hää, sukujuhla yms viikonloppuasukkaita
vuokra-asuntoja+tapahtumien aikaan majoituskäytössä
kesämotelli
kuntoutuskeskuksen kesäkurssit, muut kurssit
hostelli
Kesäleirien majoitus
matkailumajoitus
lyhyessä vuokrauksessa/ TYÖHARJ.
festarimajoitus jota ei kuitenkaan järjestä asuntolan väki
vuokrataan ulkopuolisille, jos tarvis

Remontit ja remonttisuunnitelmat
Kyselyssä selvitettiin myös opiskelija-asuntoloihin tehtyjä remontteja ja remonttisuunnitelmia. 87 prosenttia rehtoreista (yhden asuntolan maininneista 79
%) kertoi, että asuntolassa on tehty remontteja viimeisen 10 vuoden aikana.
Remonttiaikeita seuraavien 1-3 vuoden aikana oli 66 prosentilla (yhden asuntolan maininneista 50 %). Remonttien laajuus vaihtelee pienistä pintaremonteista kattaviin peruskunnostuksiin.6

6

Tarkempia kuvauksia tehdyistä ja suunnitteilla olevista remonteista on verkkojulkaisun
liitteessä 2. (http://www.oph.fi/maksuttomat_julkaisut)
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2.3

Opiskelija-asuntoloiden nykytila

2.3.1

Nykytila yleisellä tasolla

Kyselyn eräänä tarkoituksena oli arvioida opiskelija-asuntoloiden nykytilaa
erilaisten teemojen osalta. Yhdessä kysymyspatterissa oli eräänlainen summaava
yhteenveto, jossa asuntoloita arvioitiin yleisellä tasolla. Tämä kysymyspatteri
oli samanlainen koulutuksen johdon edustajille (rehtorit) ja asuntolaohjaajille.
Rehtoreiden ja ohjaajien vastauksia on siis mahdollista verrata toisiinsa. Kuvassa
3 esitetään tulokset tästä arvioinnista.

Kuva 3. Opiskelija-asuntoloiden nykytila (keskiarvot)
Kuvasta nähdään se, että asuntolapalveluiden laadun keskiarvoksi tulee noin
4 (”melko hyvä”). Suhteellisesti heikoimman arvosanan saa taloudellisten
resurssien nykytila. Rehtorit arvioivat asuntoloiden tilan hieman paremmaksi
kuin asuntolaohjaajat. Erityisen selvästi tämä näkyy asuntoloiden kunnon sekä
ohjaajien aseman/hyvinvoinnin arvioinnissa.
Kuvassa 4 esitetään puolestaan prosenttijakaumat samasta kysymysosiosta.
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Kuva 4. Opiskelija-asuntoloiden nykytila (prosenttijakaumat)
Prosenttijakaumien perusteella melko harvat vastaajat antavat asuntolan nykytilalle huonon arvosanan. Neljännes asuntola-ohjaajista arvioi kuitenkin oman
asuntolansa kunnon joko erittäin huonoksi (2 %) tai melko huonoksi (23 %).
Muissa osioissa huonoksi arvioivien osuudet vaihtelevat 2-18 prosentin välillä.
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Valtaosa asuntolaohjaajista ja rehtoreista antaa omalle asuntolalleen hyvän
arvosanan näiden ”yleisten” osa-alueiden kohdalla.

2.3.2

Asuntolahenkilöstö

Asuntolahenkilöstön asemaan ja hyvinvointiin liittyvistä asioista kysyttiin ainoastaan asuntola-ohjaajilta (kuva 5).

Kuva 5. Asuntolahenkilöstön asema ja hyvinvointi (keskiarvot)
Suhteellisesti heikoimmaksi arvioidaan oman työn arvostus. Tältä osin vastausten keskiarvo on vain 3,05 (”ei hyvä eikä huono”). Paras tilanne on puolestaan henkilökunnan ammattitaidon/koulutuksen kohdalla. Kuvassa 6 esitetään
samat tulokset prosenteiksi muutettuna.
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Kuva 6. Asuntolahenkilöstön asema ja hyvinvointi (prosenttijakaumat)
Noin kolmannes asuntolaohjaajista kokee, että oman työn arvostus on joko erittäin huono (7 %) tai melko huono (25 %). Henkilökunnan riittävyyden kokee
huonoksi runsas neljännes vastaajista. Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen
kohdalla huonon arvosanan antaneita on 22 prosenttia vastanneista. Myönteisellä puolella näkyy se, että 80 prosenttia vastanneista pitää henkilökunnan
ammattitaitoa joko erittäin hyvänä (31 %) tai melko hyvänä (49 %).
Naisten ja miesten arviot eivät juurikaan eroa toisistaan. Vaikuttaa kuitenkin
siltä, että naiset pitävät miehiä useammin omaa toimenkuvaansa selkeänä ja
näkevät enemmän mahdollisuuksia lisäkoulutukseen. Iän mukaan tarkasteltuna
alle 40 vuotiaiden ja yli 50 vuotiaiden arvioinneissa ei ole juuri mitään eroa,
esimerkiksi työhyvinvointi on samalla tasolla iästä riippumatta.
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Koulutustason mukaiset erot vaihtelevat eri kysymysten kohdalla. Työhyvinvointi ja kokemus oman työn arvostuksesta ovat parhaalla tasolla koulu- tai
opistoasteen tutkinnon suorittaneiden keskuudessa, eli asuntolaohjaajien yleisimmässä pohjakoulutusryhmässä. Työhyvinvointi ja työn kokeminen arvostetuksi näyttäisi heikkenevän koulututustason noustessa (alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulu) tai laskiessa (muu ammatillinen koulutus).
Korkeammin koulutetut ohjaajat näkevät puolestaan enemmän mahdollisuuksia
lisäkoulutukseen.

2.3.3

Asuntola oppimisen tukena

Asuntolaohjaajille suunnatuissa kysymyksissä oli osio, jossa asuntolaa tuli arvioida oppimisen tuen ja hyvän oppimisympäristön näkökulmasta. Tähän kysymyspatteriin koottiin asioita, jotka esiintyvät esimerkiksi laadukkaan opiskelijahuollon tavoitteissa. Kuvassa 7 esitetään tulokset tästä arvioinnista.

Kuva 7. Opiskelija-asuntola oppimisen tukena (keskiarvot)
Asuntolaohjaajien näkemysten mukaan parhaiten toteutuu keskustelun ja
varhaisen tuen mahdollisuus. Heikoimmin toteutuviksi asioiksi määrittyvät
asuntola oppimisympäristönä ja se, kuinka asuntola toimii erityisopiskelijan
tukena. Kuvassa 8 on prosenttijakaumat samasta kysymyspatterista.
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Kuva 8. Opiskelija-asuntola oppimisen tukena (prosenttijakaumat)
Näiden tietojen mukaan noin 14 prosenttia asuntoloista on sellaisia, joissa asuntola toimii huonosti oppimisympäristönä tai erityisopiskelijan tukena. Noin 82
prosenttia vastanneista asuntolaohjaajista kokee kuitenkin, että asuntolassa on
vähintään melko hyvät mahdollisuudet keskusteluun ja varhaiseen tukeen.
Asuntolan rooli osana oppilaitoksen opiskelijahuoltoa näyttäisi vaihtelevan
melkoisesti. Vajaa kolmannes ohjaajista (31 %) kokee, että tilanne on erittäin
hyvä. Lähes vastaava määrä arvioi kuitenkin, että nykytilaa ei voi sanoa hyväksi
(”ei hyvä eikä huono” tai huonompi arvosana).
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2.3.4

Asuntolan yhteistyösuhteet

Asuntolaohjaajilta kysyttiin näkemyksiä myös asuntolan yhteistyösuhteiden
toimivuudesta. Kuvassa 9 esitetään tulokset tästä osiosta.

Kuva 9. Opiskelija-asuntolan yhteistyösuhteet (keskiarvot)
Suhteellisesti parhaiten toimii yhteistyö opiskelijoiden kanssa (keskiarvo 4,26).
Eniten kehitettävää näyttäisi olevan asuntoloiden keskinäisessä yhteistyössä.
Kuvassa 10 on prosenttijakaumat samasta kysymyspatterista.
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Kuva 10. Opiskelija-asuntolan yhteistyösuhteet (prosenttijakaumat)
Noin 17–18 prosenttia asuntolaohjaajista kokee, että yhteistyö opettajien ja/tai
oppilaitoksen kanssa sujuu huonosti. Opiskelijoiden kanssa yhteistyö sujuu
hyvin lähestulkoon kaikissa asuntoloissa.
Yhteistyösuhteet ja verkostoituminen ovat usein kiinni myös henkilökohtaisista
ominaisuuksista. Miespuoliset ohjaajat kokevat yhteistyön nykytilan hieman
paremmaksi kuin naiset. Naispuoliset ohjaajat antavat kuitenkin paremman
arvosanan opiskelijoiden ja kotien kanssa tehtävän yhteistyön sujuvuudelle.
Tuloksia voivat tosin selittää myös yhteistyölle asetetut erilaiset odotukset ja
vaatimukset. Iän mukaan tarkasteltuna näyttää siltä, että nuoremmat (alle 40
vuotiaat) asuntolaohjaajat kokevat yhteistyön toimivan hieman paremmin opiskelijahuollon, oppilaitoksen johdon ja kotien kanssa. Muilta osin vastauksissa ei
ole juurikaan eroa. Koulutustason mukaiset erot vaihtelevat hieman eri yhteistyön osa-alueissa, mitään systemaattista eroa ei kuitenkaan ole.
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2.3.5

Resurssit

Oppilaitosten johto ja asuntolaohjaajat arvioivat opiskelija-asuntoloiden taloudellisten resurssien nykytilan suhteellisen huonoksi (kts. kuva 3). Resursseista
kysyttiin myös laajemmin. Kuvassa 11 esitetään vastaajien arviot siitä, mihin
resursseja tulisi ennen kaikkea kohdistaa, jos käytössä olisi enemmän resursseja.

Kuva 11. Resursoinnin tärkeys (keskiarvot)
Kokonaisuutta tarkasteltaessa tärkeimmäksi kohteeksi näyttäisi nousevan
vapaa-ajan palveluiden resursointi. Rehtoreiden ja asuntolaohjaajien näkemyksissä on kuitenkin eroja. Rehtorit näkevät tärkeimmäksi henkilöstöresurssien
turvaamisen/lisäämisen, ohjaajat antavat tätä enemmän painoarvoa vapaa-ajan
palveluille. Näkemykset eroavat myös remontointiin ja järjestyksenpitoon liittyvissä asioissa, asuntolaohjaajat korostavat rehtoreita enemmän remontoinnin
ja tilojen ylläpidon tärkeyttä, rehtorit taas näkevät ohjaajia enemmän tarvetta
valvonnan ja järjestyksenpidon resursseille. Kuvassa 12 on prosenttijakaumat
tästä kysymyksestä.
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Kuva 12. Resursoinnin tärkeys (prosenttijakaumat)
Rehtoreiden vastauksista voidaan mainita se, että reilu kolmannes (35 %) pitää
ohjauksen ja oppimisen tuen resursointia kaikkein tärkeimpänä. Lähes sama
osuus (33 %) nostaa henkilöstöresurssit tärkeimmiksi. Asuntolaohjaajien näke-
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myksiä näyttäisi jakavan kaikkein eniten kysymys henkilöstöresursseista; noin
kolmannes (31 %) pitää tätä tärkeimpänä kohteena, mutta toisaalta 16 prosenttia
pitää henkilöstöresursseja vähiten tärkeänä asiana.
Rehtoreilta kysyttiin myös asuntolatoiminnan budjetoinnista. 66 prosenttia
vastanneista kertoi asuntolatoiminnalla olevan oma budjetti (vain yhden asuntolan maininneista 63 %). Osa vastaajista sanoi asuntolatoiminnan olevan
mukana opiskelijahyvinvoinnin tai – huollon budjetissa. 30 prosenttia rehtoreista kertoi, että asuntolan vapaa-ajan toimintaan budjetoidaan erikseen (vain
yhden asuntolan maininneista 39 %). Opiskelijakohtaiset summat vaihtelevat
huomattavasti, suurin osa mainitsee 20–200 euron summan (per opiskelija/
vuosi).
Suurin osa oppilaitoksista (noin 80 %) seuraa opiskelija-asuntoloiden kustannustehokkuutta ja laatua. Tätä seurantaa tehdään asukaskyselyillä, kokousten
tai foorumien avulla sekä erillisellä talousseurannalla.

2.3.6

Valvonta, turvallisuus ja häiriötekijät

Asuntola-ohjaajille tarkoitettujen kysymysten eräs teema oli asuntolan turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät asiat. Kyselyllä haluttiin selvittää ilta- ja yövalvonnan järjestämistä sekä ohjaajien kokemia häiriötekijöitä. Yksi konkreettinen
kysymys oli se, miten asuntolan yövartiointi on järjestetty (kuva 13).

Kuva 13. Asuntolan yövartiointi (vastaajilla mahdollisuus valita useampi vaihtoehto)
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Yövartioinnin järjestämistavoissa voi olla päällekkäisyyksiä (esimerkiksi vartiointiliike on oman päivystyksen apuna). Kyselyn perusteella vajaa 40 prosenttia
asuntoloista käyttää vartioinnissa (ainakin osaksi) vartiointiliikettä. 13 prosentissa asuntoloista ei ole minkäänlaista yöpäivystystä. ”Jotenkin muuten” vaihtoehdon on valinnut runsas neljännes vastaajista. Tähän kirjoitettujen täsmentävien
kommenttien mukaan valvontaa hoidetaan melko usein valvontakameroilla ja
asuntolaohjaajan päivystys- tai työajalla. Paikoitellen valvonta tuntuu hoituvan
omaehtoisesti ja epävirallisesti, ainakin yksi asuntola käyttää myös opiskelijoita
osana valvontaa:
VALVONTA JA TURVALLISUUS
Miten asuntolan yövartiointi hoidetaan?
Jotenkin muuten, miten?
valvontakamerat
Työaika 15.00 - 01.00 eli osin yö päivystystä
omaehtoista varallaoloa puhelin aina auki
rehtori tavattavissa puhelimitse
yöhoitajalla myös turvaranneke, jolla saa yhteyden vartijaan
Asuntolahoitaja asuu samassa talossa
opiskelijaparien iltakierrot, tilojen tarkistus ja ovien lukitsemiset
minulla on puhelin auki 24/7

Asuntolaohjaajia pyydettiin kertomaan myös omin sanoin siitä, miten asuntolan valvonta on järjestetty viikonloppuisin ja arkisin yöaikaan. Vastaukset
kuvaavat erittäin kirjavia käytäntöjä. Vartiointiliikkeiden käyntimäärät ja vastuu
vaihtelee. Joissakin asuntoloissa vartijat tulevat paikalle puhelinhälytyksen
perusteella, toisissa paikoissa käydään kerran yössä ja toisinaan vartiointiliike
kiertää useamman kerran. Asuntolaohjaajien varallaolo ja erilaiset hälytyskäytännöt vaikuttavat olevan erittäin yleisiä, vastausten perusteella asuntolaohjaajat
tekevät paljon ylimääräistä ja osin vapaaehtoistakin työtä oman työaikansa
ulkopuolella. Töissä ollaan eräänlaisella 24/7-periaatteella.
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Viikonloppuisin asuntolat ovat useimmiten kiinni, mutta jos opiskelijoita on
viikonloppuna paikalla, niin valvonta näyttäisi olevan vielä enemmän erilaisten
hälytysten ja myös opiskelijoiden oman vastuun varassa. Seuraavassa muutamia
sitaatteja asuntolaohjaajien vastauksista7:
Varsinaista valvontaa ei viikonloppuisin ole, mutta joudun joskus ”töihin” , kun
asun asuntolassa ja ilmaantuu häiriöitä tai opiskelijoilla on jotakin ongelmia.
Olen asunut asuntolan yhteydessä, samassa rakennuksessa opiskelijoiden
kanssa, joten olen 20 vuotta ollut suurinpiirtein aina tavoitettavissa aamusta
yöhön,24/7 ja myös viikonloppuisin, jos opiskelijoita on jäänyt asuntolaan
viikonlopuksi----työajat: varsinainen työaikani on ma ja to 11.30-18.00 ti ja
ke 13.00-18.00 su 19.30-22.30 sekä varallaolo ma-ti-to 18.00-23.00 ja ke18.0024.00. Työaikana olen tavoitettavissa työhuoneestani tai soluista ja varallaoloaikana kotoa tai puhelimella. Varallaoloaikana käyn joka ilta kierroksen jokaisessa solussa noin kello 21-23.00 hälytyskäyntien lisäksi----Vartiointiliikkestä
käydään autolla pyörähtämässä asuntolan pihalla 1-2 kertaa /yö. tallentava
kameravalvonta.
Viikonloppuisin opiskelijat ovat omalla vastuullaan, vartiointiliike on hälytettävissä ja kiertää sovitusti
Vartiointiliike käy kerran illassa katsomassa miten asuntolassa sillä hetkellä
ollaan. Tämän käynnin jälkeen opiskelijat tietävät että nyt se on sitten ohi ja
alkavat elämään omaa elämäänsä. Asuntolaohjaajan työ aika päättyy klo 22.00.
Joten arki-iltoina toimitaan näin. Viikonloppuisin käy vartija kuten viikollakin
kerran illassa, mutta muuta valvontaa ei ole. Viikonloppuisin asuntolassa on
nuoria johtuen heidän pitkästä kotimatkastaan, jota ei ole mahdollisuus tehdä
joka viikonloppu - rahallisestikin käy liian kalliiksi. Asuntolassa viikonloput
viettävät nuoret käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja viettävät mukavia hetkiä,
päihteidenkäyttö aiheuttaa ongelmaa ja vaaratekijöitä.

Asuntolaohjaajien kokemia häiriötekijöitä esitellään kuvassa 14. Osa näistä
häiriötekijöistä on valvonnalla poistettavissa, mutta eivät suinkaan kaikki.

7

Kattava kuvaus valvonnan käytännöistä löytyy julkaisun verkkoversion (http://www.oph.fi/
maksuttomat_julkaisut) liitteestä 2.

32

Kuva 14. Haitta- ja häiriötekijät opiskelija-asuntoloissa (vastaaja valitsi max 3 suurinta ongelmaa)
Yleisimmin koetuksi (suureksi) häiriötekijäksi nousee sotkeminen ja epäsiisteys. Myös iltahiljaisuuden rikkominen ja opiskelijoiden motivoitumattomuus
koetaan melko yleisesti ongelmaksi, noin puolet asuntolaohjaajista mainitsee
nämä kolmen suurimman ongelman joukossa. ”Jokin muu” vastaukset tuovat
esiin myös yövalvomisen joitakin ohjaajia häiritsevänä ongelmana.
Miesten ja naisten ”ongelmasensitiivisyydessä” näyttäisi olevan eroja. Miespuoliset ohjaajat kokevat naisia useammin iltahiljaisuuden rikkomisen ja alkoholin
ongelmaksi. Naiset taas ovat miehiä herkempiä kokemaan tupakoinnin, motivoitumattomuuden ja sairaudet ongelmina. Eräs sukupuolten välinen ero saattaa
olla myös se, että ainoastaan naisohjaajat (7 %) ovat havainneet kiusaamisen
suurena ongelmana, yksikään mies ei nosta kiusaamista kolmen suurimman
ongelman joukkoon.
Ohjaajien koulutustason mukaiset erot ongelmakokemuksissa eivät ole mitenkään systemaattisia. Eräs havainto on kuitenkin se, että opiskelijoiden motivoitumattomuus näyttäisi ”ärsyttävän” etenkin korkeammin koulutettuja
ohjaajia. Opiskelijoiden motivoitumattomuudella tarkoitetaan todennäköisesti
myös välinpitämättömyyttä opinnoista, jolloin tämä havainto saisi selityksensä
korkean koulutuksen ja myönteisten koulutusasenteiden yhteydestä.
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Iän mukaan tarkasteltuna näyttää siltä, että varsinkin yli 50 vuotiaat ohjaajat
kokevat sotkemisen, iltahiljaisuuden rikkomisen ja motivoitumattomuuden
ongelmana. Tässä ikäryhmässä myös tupakka koetaan suuremmaksi ongelmaksi kuin alle 40 vuotiaiden ryhmässä. Nuorimmat ohjaajat kokevat puolestaan alkoholin, sairaudet ja opiskelijoiden riidat useammin suureksi ongelmaksi.

2.4

Opiskelija-asuntoloiden kehittäminen

Kyselyn eräänä tarkoituksena oli selvittää asuntolatoiminnan kehittämiseen liittyviä tarpeita ja näkemyksiä. Tämän osana selvitettiin sitä, mitkä asiat koetaan
kaikkein tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi (kuva 15).

KEHITTÄMISEN TÄRKEYS (1=vähiten tärkeä, 5 = tärkein)
opiskelijoiden osallisuus
ja oma vastuu
asuntolahenkilökunnan asema,
hyvinvointi ja osaaminen
valvonta, järjestyksenpito
ja turvallisuus
asuntola osana
opiskelijahuoltoa
vapaa-ajan palvelut
ja harrastusten tuki
asuntola oppimisen tukena
ja oppimisympäristönä
asuntola erityisopiskelijan
tukena
asuntolan/asuntoloiden kunto
taloudelliset resurssit
asuntolan yhteistyösuhteet
ja verkostoituminen
kustannustehokkuus
ja laadunseuranta
0,00

0,50

1,00

1,50

Rehtori/oppilaitoksen johto (N=63)

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Asuntolaohjaaja (N=108)

Kuva 15. Tärkeimmät kehittämiskohteet opiskelija-asuntoloissa (keskiarvot)
Vastausten perusteella opiskelijoiden osallisuuden ja oman vastuun kehittäminen nousee kaikkein tärkeimmäksi asiaksi. Myös asuntolahenkilökunnan
aseman ja hyvinvoinnin kohentaminen sekä valvonnan ja opiskelijahuollon
teemat nousevat vahvasti esille. Rehtoreiden ja asuntolaohjaajien näkemyserot
tulevat esiin siinä, että ohjaajat korostavat rehtoreita enemmän asuntoloiden
kunnon ja taloudellisten resurssien kehittämistä/turvaamista. Myös asuntolan
yhteistyösuhteet ja erityisopiskelijoiden saama tuki asuntolassa nousevat
selkeämmin esiin asuntolaohjaajien vastauksissa.
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Kyselyn lopussa asuntolaohjaajilla ja rehtoreilla oli mahdollisuus esittää kehittämisehdotuksia omin sanoin. Tämän taustaksi (ja jatkokysymykseen ohjautumiseksi) kysyttiin sitä, mihin teemaan vastaajalla olisi mielessään jokin kehittämisehdotus (kuva 16).

Kuva 16. Kehittämisehdotuksen sisältö
Asuntolaohjaajien ryhmässä eniten kommentointihalua herättivät asuntoloiden
kunto sekä asuntolahenkilökunnan asemaan ja hyvinvointiin liittyvät asiat.
Tähän kysymykseen vastanneet rehtorit (N=33, eli vajaa puolet vastasi) valitsivat oman kommentointinsa teemoiksi melko tasaisesti opiskelijoiden osallisuuteen, oppimisen tukemiseen ja asuntolan kuntoon liittyviä asioita.

Asuntolan/asuntoloiden kunto
Asuntoloiden kunto herätti siis melko paljon kommentointihalua. Tämän
kohdan valinneet ohjautuivat avokysymykseen, jossa pyydettiin kertomaan
asuntolan nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tähän kysymykseen tuli runsaasti
vastauksia, joissa kuvattiin asuntolan remonttitarpeita ja remonttien sisältöä.
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Asuntolarakennusten kuntoa ja remonttitarpeita kuvaavissa kehittämisehdotuksissa nostetaan esille opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistaminen. Esimerkiksi opiskelijat voitaisiin ottaa mukaan suunnitteluun ja he voisivat osallistua
myös kunnostamiseen tai remontointiin. Alla olevissa vastauksissa näkyy myös
kodinomaisuuden ja viihtyvyyden lisäämisen tarve, asuntoloiden nykyaikaistaminen ja terveydellisten seikkojen huomiointi (kosteusmittaukset):
Nykytila ja kehittämistoiveet?
asuntolan/asuntoloiden kunto
Asuntoloissa on aina kehittämistoiveita, ehkä yhteinen vapaa-ajan tila olisi
sellainen asuntolan sydän, jota tulisi kehittää ja vaalia sen kunnopssa pysymistä. Tässäkin opiskelijoilla itsellään on suuri rooli millaiselta asuntola
näyttää - heitä pitää aktiivisesti ottaa suunnitteluun mukaan. hekin osaavat
esim. maalata ja kunnostaa.
Uutta asuntolaa rakennetaan parasta-aikaa. Tulevaisuudessa kiinteistöhuollon
ja toimitilahuollon osallistuminen myös asuntolan siisteyden ja kunnon
seurantaan, ei yksinomaan vastuu asuntolanhoitajilla.
muutoksia tehtäessä pitäisi kysyä myös työntekijän mielipiteitä.
Ilmanlaatumittaukset ja ilmastoinnin lisäys
Asuntolan edellisestä peruskorjauksesta on 20 vuotta ja asuntolan kunto ei
ole enää hyvä. Remontti onkin tulossa 2012. Asuntolatoiminta saattaa muuttua
tulevan remontin yhteydessä.Toivoisin, että asuntolassa työskenteleviä kuunneltaisiin suunnitelmia tehtäessä.
Liian hotellimaisia ja liian vähän 1 hengen huoneita
Opiskelijoilla ja henkilökunnalla hengitystiesairaudet lisääntyneet, tiloihin
toivotaan kosteusvauriotutkimuksia.
Vanha asuntola kaipaisi maalia huoneiden seiniin ja kylpyhuoneet uudistuksen kauttaaltaan. Näin tulisi ilmi mahdolliset vauriot jotka vanha talo
sisäänsä kätkee. Uutta ilmettä sisustuselementeillä olisi kiva luoda niin että tila
olisi kuitenkin helppo siivota ja käyttää. Kodin omaisuutta enemmän asuntoloihin. Opiskelijoitakin vois ottaa ideointiin mukaan ja ehkäpä ottaa maalaustalkoisiin mukaankin?
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Asuntolahenkilökunnan asema, hyvinvointi ja osaaminen
Myös asuntolahenkilökunnan asema herätti paljon kommentointihalua,
varsinkin asuntolaohjaajien keskuudessa.
Kehittämisehdotuksissa tulee esiin asuntolaohjaajien nykyisen toimenkuvan
ongelmat ja alhaiseksi koettu arvostus. Asuntolaohjaajat kaipaavat muutosta
sekatyömies-imagoonsa, joka nykyisenä tarkkaan rajattujen professioiden
aikana on lähtökohtaisesti aliarvostettu. Työtä leimaa yksintyöskentely ja
työaikojen erilaisuus oppilaitoksen muuhun henkilökuntaan verrattuna, nämä
seikat osaltaan ovat vaarassa syrjäyttää asuntolaohjaajia omaksi erilliseksi työntekijäjoukokseen. Osaamisen kehittäminen, koulutus ja työnohjaus nousevat
myös odotetusti esiin kehittämisehdotuksissa:
Nykytila ja kehittämistoiveet?
asuntolahenkilökunnan asema, hyvinvointi ja osaaminen
Varahenkilöjärjestelmä esim. sairaus,kokous ja koulutus poissaoloihin
Koulutuksia saisi olla enemmän ja tapaamisiin toisten asuntolatyöntekijöiden
kanssa olis hyvä päästä
työnohjaus puuttuu,samoin esimies
Eri työaika, päivä/ ilta-yötyö. Eri maailma. Hankala osallistua koulutuksiin
yms. Yksintyöskentely/ työssäjaksaminen.
pohjakoulutus vaatimus, jatkokoulutusta, tukea esimieheltä
Jatkuva iltatyö estää harrastukset, se olisi huomioitava esim. ilmaisina liikuntaseteleinä palveluihin, joita voi käyttää päivälläkin. Ja loma-ajoille ylimääräinen
tuuraaja, ettei tarvitsisi olla töissä aina (kesähotellitoiminta).
Työpari olisi mukava olla, jolloin vapaa-ajan toiminnan toteutus ja opiskelijoiden rekrytoiminen olisi helpompaa. Lisäksi puuttuminen järjestyshäiriöihin
olisi työparin kanssa helpompaa.
Ohjaajat tekevät enimmäkseen työtä iltaisin ja öisin. Yhteydenpidon kehittäminen muuhun oppilaitoksen henkilökuntaan on tärkeää!
Kaikki asuntolahenkilöstö ei ole saanut ihmissuhde koulutusta. Jatkossa on
tärkeä saada ammatillisesti päteviä ihmisiä töihin työtaakka jakamaan. Ihmissuhdetaidot ovat erittäin tärkeitä ja pelkää rutiinien tekeminen ei aina auta.
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Ohjaajien & avustajien arvostus jää hyvin vähälle ja tämä näkyy työntekijöiden
väsymisenä jatkuviin (lähes mahdottomiin) vaatimuksiin.

Asuntola osana opiskelijahuoltoa ja erityisopiskelijan tukena
Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen osalta asuntolaohjaajien kehittämisehdotukset liittyvät huomattavan usein asuntolan ja muun oppilaitoksen integroitumisen lisäämiseen. Tämä yhteistyön ja integroitumisen tarve näkyy monella
tasolla. Konkreettisesti haluttaisiin liittyä opiskelijahuoltoryhmään ja hieman
yleisemmin puhutaan siitä kuinka asuntolatoimen tulisi olla samassa ”suunnassa” koko oppilaitoksen toiminnan kanssa. Myös tiedonsiirtoon liittyvät
toiveet ja asuntolan ongelmien huomiointi opiskelijahuollossa voidaan lukea
paremman yhteistyön ja integroitumisen toiveiksi:
Nykytila ja kehittämistoiveet?
asuntola osana opiskelijahuoltoa
Opiskelijahuollossa pitää olla opiskelijajäsen mukana tuomassa ehdotuksia ja
opiskelijan ääntä kuuluviin
asuntolaohjaaja jäseneksi opiskelijahuoltoryhmään
haluaisin enemmän tietoja jos oppilaalla on erityistarpeita
Asuntolaohjaajia pitäisi pyytää entistä enemmän mukaan jokaisen alan opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin.
Opiskelijahuollossa tulisi paneutua enemmän asuntolan ongelmiin
Nykyresursseilla ei pystytä järjestämään riittävää tukea elämänhallintaan liittyen. Asuntolaohjaajien työpanos keskittyy vähemmän vaativien opiskelijoiden mukaisesti.
Asuntolatoimi on koko oppilaitoksen tehtävän suuntainen.
vapaa-ajan ja asuntolatoiminnan yhteistyön kehittäminen esim harrasteopiskelu, kerhotoiminta yms

Suoranaisesti erityisopiskelijoihin kohdistuvia kehittämisehdotuksia tuli melko
vähän. Alla on kuitenkin muutama kommentti, jotka korostavat erityisopiskelijoiden erityisen tuen ja huomioinnin tarvetta:
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oman huoneen mahdollisuus erit. opiskelijalle
tukihenkilöitä erityisopiskelijoille, räätälöityä vapaa-aikaa
Läksypajan käynnistäminen

Asuntola oppimisen tukena ja oppimisympäristönä
Asuntolan kehittäminen oppimisympäristönä kirvoitti melko paljon erilaisia
kehittämisehdotuksia. Laajoissa näkemyksissä korostetaan asuntolan viihtyisyyden merkitystä. Kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsityksen mukaan viihtyisä
asuntola toimii ikään kuin oppimisen taustatukena tai edellytyksenä. Tehokkuusnäkökulmaa edustavat puolestaan näkemykset, joissa asuntolassa käytettyä
aikaa haluttaisiin ”hyödyntää” opiskelussa. Vapaa-aika tulisi käyttää opiskeluun,
joko asuntolassa olevien ohjaajien tai sitten omaehtoisen opiskelun myötä.
Alla olevissa kehittämisehdotuksissa näkyy myös opetuksen integrointi asuntolan toimintaympäristön mahdollisuuksiin. Asuntola tarjoaa nykyisin alikäytetyt ja –tiedostetut puitteet opetussuunnitelmien sisältöjen toteuttamiseen:
Nykytila ja kehittämistoiveet?

asuntola oppimisen tukena ja oppimisympäristönä
Illalla tulisi olla opintojen ohjaaja ja kouluavustaja paikalla ohjaamassa opinnoissa tarpeen mukaan
viihtyisyys ja valvojan koulutus
tietoa opiskelijoiden menestyksestä opinnoissa, yhteisiä pohdintoja miten
ohjaaja voi ko. opiskelijaa auttaa
Koko henkilöstön tuki sääntöjen ylläpitämiseen, asuntolaan pitäisi saada opiskelurauha
Opetussuunnitelmien sisällön vieminen myös asuntolatoiminnan piiriin.
esimerkiksi arjentaitojen tavoitteellinen opiskelu asuntolaa oppimisympäristönä hyödyntäen. opintojen moniammatillinen toteuttaminen yhdessä
opetuksen ja ohjaushenkilöstön kanssa. (meillä) opetussuunnitelmien ATTOlisäosiin on viety hyvinvointia tukevia opintoja, kuten ”Arjen taidot”, ”Asiointitaidot” ja ”Ihmissuhdetaidot”, joiden kaikkien toteutuksessa myös opiskelijaasuntolat toimivat oppimisympäristönä ja tavoitteen/arvioinnin toteutuksessa.
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Asuntolassa hyvät tilat ja puitteet, joita tulisi hyödyntää päivisinkin. Asuntolanhoitajalla mahdollisuus ja pätevyys olla tehtävien ”aukilukija” ja opastaja
sekä yhteistyön kehittämiseen opettajien kanssa, jotta opiskelijan kokonaisvaltainen tuki voitaisiin järjestäjoustavasti.

Valvonta, järjestyksenpito ja turvallisuus
Valvontaan ja turvallisuuteen liittyvät kehittämisehdotukset voidaan summata
siten, että niissä korostetaan tekniikan, ihmisten ja/tai yhteisvastuun merkitystä.
Osa ehdotuksista vaatii lisäresursseja (esim. valvontakamerat), osa on ilmaisia
(sääntöjen noudattaminen). Kommentit perustelevat kehittämistä selkeällä
kolmikannalla: turvallisuus lisää hyvinvointia ja hyvinvointi tukee opiskelua:
Nykytila ja kehittämistoiveet?
valvonta, järjestyksenpito ja turvallisuus
sitoutuminen sääntöihin
Valvonta+ yövalvonta oltava. Pelkkä päivystys
Turvaranneke+kameravalvonta pitäis olla.

esim

yöllä

ei

riitä.

Koulun alueelle ihminen läsnä koko vuorokauden.
Asuntolassa on tällä hetkellä yöpäivystyspuhelin. Opiskelijoiden turvallisuuden, hyvinvoinnin ja opiskelun tukemiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää saada
asuntolaan läsnäoleva yövalvoja kouluuviikon ajaksi su-illasta pe-aamuun.
Yhteistyötä pitäisi kehittää ulkopuolisen tahon esim. vartiointipalveluin kanssa.

Vapaa-ajan palvelut ja harrastusten tuki
Vapaa-ajan palveluihin liittyvissä kehittämisehdotuksissa tulee esiin asuntolaohjaajan toimenkuva. Asuntolaohjaaja ei pysty toimimaan hyvänä vapaa-ajanohjaajana, koska työhön kuuluu niin paljon muuta. Toisaalta asuntolaohjaajalla
ei useinkaan ole riittävää osaamista. Näistä syistä johtuen asuntolaan haluttaisiin saada lisää ohjaajia:

40

Nykytila ja kehittämistoiveet?
vapaa-ajan palvelut ja harrastusten tuki
Vapaa-ajan toiminta on osaksi koulun puolelta tulevien ohjaajien varassa,
jolloin toiminta on ”tempoilevaa” ja ei kovin suunniteltua. ratkaisuna olisi
palkata päätoiminen vapaa-ajanohjaaja, jolla olisi päävastuu vapaa-ajan
toiminnan järjestämisestä.
Talon muu toiminta rajoittaa vapaa-ajan palvelujen järjestämistä, ohjaaja kiinni
muissa töissä
Asuntolapassin ja harrastuspassin edelleen kehittäminen osana valinnaisia
opintoja
vain muutama osallistuu
Nykyään ainoastaan ohjataan omatoimiseen liikkumiseen, tarjoamalla salivuoro sekä tukemalla kuntosalin ja uimahallin maksussa. Ohjattua vapaaajantoimintaa pitäisi saada lisää, mutta ainoastaan minun työpanoksella se ei
onnistu, koska tarvitaan osaavia ohjaajia. Näitä varmasti löytyisi muusta henkilökunnasta. Ja kyse kun ei ole kuin parista tunnista viikossa ja muutaman
kuukauden ajan.

Opiskelijoiden osallisuus ja oma vastuu
Opiskelijoiden osallisuuteen ja omaan vastuuseen liittyvä kysymys on selvästikin ymmärretty kahdella tavalla. Toiset näkevät opiskelijat mukaan otettavina
(”osallistettavina”), toiset puhuvat opiskelijoista vastuutettavina (”aktivoitavina”). Kehittämisehdotusten eräs kärkiteema on kuitenkin se, että opiskelijoille tulisi antaa mahdollisuus vaikuttaa omaan asumisviihtyvyyteensä. Kun
opiskelijat suunnittelevat ja rakentavat asumisympäristönsä sekä luovat mielekkään vapaa-ajan puitteet, niin kommentoijien mukaan tämä parantaa kaikkien
viihtyvyyttä.
Tähänkin teemaan tulleissa ehdotuksissa näkyy taustalla erilaisten hyvien tai
huonojen kehien vaikutus: asuntolarakennusten huono kunto heikentää osallistumisen halua, samoin kuin se, etteivät asukkaat tunne toisiaan:
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Nykytila ja kehittämistoiveet?
opiskelijoiden osallisuus ja oma vastuu
Opiskelijat tulee osallistaa asuntolan toimintaa, paras tapa olisi, että he itse
luovat toiminta mallit ja innostuvat kehittämään omaa asunmisyhteisöään
tavoitteellisuutta lisättävä ja nuoren on nähtävä oman osallisuutensa tuloksen
enemmän vastuuta tekemisistään
vältettäisiin puolestatekemistä ja kannustetaan pienistäkin onnistumisista,
annetaan todellisia vaikutusmahdollisuuksia
Opiskelijat tulisi ohjata vastuuseen, tällä hetkellä periaatteessa kaikki sallittua
Opiskelijoiden ohjausmenetelmien kehittäminen ja uudistaminen siten,
että valvonnasta ja hoivasta siirrytään yhä enemmän valmennukselliseen ja
voimaantumisen mahdollistavaan ohjausorientaatioon.
Yhdessä asuntolassa toimii oppilaskuntaa vastaavana elimenä Asuntola Esat.
Ao. asuntolassa järjestetään uudet asukkaille ns. asuntolakurssi. Näiden
toimintojen laajentaminen koskemaan myös kahta muuta asuntolaa on tulevaisuuden tavoite.
opiskelijat osallistuvat niukasti, olisi tarvetta ja halua saada opiskelijat tekemään itse viihtyisyytensä eteen töitä.
Opiskelijoiden osallisuus ja vastuunottaminen on huonoa koska suurin osa ei
tällä hetkellä viihdy asuntolassa. Syynä ovat asuntolan kunto, sekä se tosi asia
että opiskelijat eivät tunne toisiaan. Se lisää opiskelijoiden turvattomuutta ja
osallistuminen on vielä vähäisempää sen takia. Nuoria ei myöskään selkeästi
oppilaitoksen puolelta rohkaista opiskelemaan. Jos oppilaitos voisi antaa esim
opintopisteitä osallisuudesta niin se auttaisi. Retket yms voisi parantaa me
henkeä. Lisäksi jos nuoret voisivat selvemmin vaikuttaa siihen mitä asuntolaan
hankitaan ja mitä koulutusta heille järjestetään.

Avoimet kehittämisehdotukset ja niihin liittyvät resurssitarpeet
Kyselyyn vastanneita asuntolaohjaajia ja oppilaitosten johdon edustajia pyydettiin kertomaan omin sanoin asuntolatoimintaan liittyvistä kehittämistarpeista.
Lisäksi kysyttiin kehittämiseen liittyviä kustannustarpeita. Näiden avokysymysten tarkkaa sanamuotoa kuvataan alla:
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Kerro vielä omin sanoin asuntolatoiminnan järjestämiseen liittyviä
(muita) kehittämistarpeita a) valtakunnallisesti? b) omissa oppilaitoksissanne?
Minkä suuruisia kustannuksia nämä kehittämisehdotukset mahdollisesti aiheuttaisivat? Miten nämä lisärahoitustarpeet tulisi mielestäsi
kattaa?
Valtakunnalliset kehittämistarpeet kohdistuvat yhtenäisten ohjeiden ja linjausten tekemiseen. Kehittämisehdotusten taustalla vaikuttaisi olevan hajanaiseksi koettu opiskelija-asuntolatoiminta, jossa säännöt ja käytännöt vaihtelevat.
Yhtenäisyyden ja ohjeistuksen kehittäminen koetaan tärkeäksi esimerkiksi
asuntolaohjaajien ja opiskelijoiden oikeusturvan vuoksi:
koska lain mukaan asuntola oltava, jos tietýn alan opetusta, olisi syytä olla
normit tai ohjeet myös toiminnan laadulle, montako asukasta/valvoja, minkälainen koulutus hänellä ym., pitääkö olla valvoja läpi yön ym.
Asuntolatoimintaa säätelevän lainsäädännön kerääminen ”yksiin kansiin” ja
siitä tiedottaminen asuntolahenkilöstölle (henkilöstön oikeudet/vastuut jne).
selkeät asuntola-asujan oikeudet ja velvollisuudet jotta ei vahingossa rikota
lakia mm. valvonnassa tai sanktioissa
valtakunnalliset SELKEÄT ohjeet ”lain kirjaimesta” koskien asuntoloiden
järjestyssäännöistä esim. kotirauha, alkometriin puhallutuksesta jne. eli mitä
saamme tehdä ja mitä emme.

Oppilaitostasolla yleinen kehittämistarve kohdistuu integroinnin kehittämiseen.
Kyselyn selvä viesti on se, että opiskelija-asuntolat haluavat kuulua aiempaa
vahvemmin osaksi muuta oppilaitosta. Tähän liittyvissä mielipiteissä näkyvät
myös integroitumisen esteet, joita ovat esimerkiksi arvostuksen vähäisyys, asuntolaohjaajien työaikojen erikoisuus sekä myös asuntolaohjaajien koulutuksen ja
osaamisen puutteet. Alle on koottu kehittämisehdotuksia, jotka kuvaavat kattavasti kentän mielipidettä:
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arvostuksen lisääminen, herrat tietoisiksi asuntolatoiminnasta ylipäätänsä.
Harvaa henkilökuntaa kiinnostaa, mitä asuntolassa tapahtuu klo 16 jälkeen.
Asuntolahenkilöstö pitää kuulua ehdottomasti oppilashuoltotyöryhmään,
koska vapaa-ajalla on suuri merkitys myös opiskelusta suoriutumisessa. On
tärkeä ,että asuntolahenkilöstö tuntee kuuluvansa osaksi oppilaitoksen muuta
toimintaa. Vuorovaikutus opettajien ja johdon kanssa on edellytys hyvää asuntolatoimintaan, mutta asuntolahenkilöstön pitää olla valmis itse myös olemaan
aktiivinen luomaan yhteyksiä. Pitää olla rohketta esittää ja taas esittää asioita
vaikka ne ei heti menisikään läpi. Jotta asioita saa läpi on niiden eteen tehtävä
hyvä pohjatyö eli henkilöstön osaamisella on suuri merkitys.
Asuntolatoiminta tulisi sitoa entistä vahvemmin ja kokonaisvaltaisemmin opiskelutoimintaan.
suunnitelmallinen asuntola-ohjauksen opetussuunnitelma - asuntola on myös
opiskeluympäristö

Integroitumisen tarvetta perustellaan toisinaan myös asuntolatyön yksinäisyydellä, seuraavassa kommentissa yhteistyötä halutaan ensisijaisesti asuntoloiden
välille, osaksi valtakunnallista tukea:
Valtakunnallisesti asuntoloiden välistä yhteistyötä pitäisi olla enemmän ja
yleensäkin ajatuksen vaihtoa. Asuntolanohjaajan tai minun tapauksessa asuntolanhoitajan työ on yksinäistä ja siksi olisi hyvä olla kaikki mahdollinen tuki.
Yleinen asuntolatyö tärkeyden tunnistaminen sekä lisäkoulutusten tarjoaminen asuntolan työntekijöille. Lisäksi voitaisiin tuea rahallisesti opiskelijoiden
vapaa-ajan toimintaa koska oppilaitoksella on resursseja rajoitetusti.

Asuntolaohjaajien toimenkuvan laajuus ja epämääräisyys saattaa johtaa siihen,
että opettajat ja opiskelijahuolto eivät aina oikein tiedä millaisen ammattikunnan
kanssa heidän oikein haluttaisiin tekevän yhteistyötä. Eräs vastaaja kuvaakin
osuvasti sitä, kuinka jo työnimikkeellä luodaan tehokkaita ja toisinaan vääriä
mielikuvia. Työnimikkeen muuttamiselle on selkeät perustelut:
…Asuntolahoitajan aseman muuttaminen asuntolaohjaaja nimikkeeksi, joka
enemmän kuvaisi sekä nykyistä työtä että tarvittavaa koulutusta. Pääasiassa
tässä työssä työskennellään nuorten parissa ja nuoria hämää jos ei virallisesti
ole ohjaajaa asuntolassa. Eivät tule helposti kertomaan asioistaan vaan työntekijästä tulee huoltomies, johon ollaan yhteydessä vain jos jotain tarvitaan tai
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on korjattavaa. Itse haluaisin tehdä enemmän ohjaustyötä mutta haluaisin sen
tueksi ohjaaja nimikkeen

Asuntolanhoitaja viittaa siis siihen, että ohjaajan työn kohteena on asuntola,
asuntolaa hoidetaan ja huolletaan. Asuntolaohjaaja viittaa puolestaan siihen,
että työn kohteena on opiskelija, opiskelijaa ohjataan. Suomenkielen genetiivirakenteilla saattaa tässä nimenomaisessa asiassa olla paljonkin merkitystä.
Kehittämisehdotusten kohdalla voidaan toistaa jo aiemmin esitettyä nelikantaa:
terveys, turvallisuus, hyvinvointi ja oppiminen liittyvät yhteen. Yövalvonnasta
ja turvallisuudesta huolehtiminen on laajan ajattelun mukaan opiskelijoiden
hyvinvoinnin tukemista, valvontakamerat toimivat myös oppimisen tukena.
Huonokuntoiset rakennukset ovat pahimmillaan terveysriski ja sisätilojen
ankeudella saattaa olla oma vaikutuksensa asuntolasta poismuuttoon ja sitä
myöten mahdollisesti myös opintojen keskeyttämiseen. Hyvinvointiin ja terveyteen liitetään olennaisesti myös hyvät harrastusmahdollisuudet, liikuntapalveluiden ja –mahdollisuuksien turvaaminen on osa laajaa hyvinvointiajattelua.
Kyselyn perusteella asuntoloissa on selvää tilausta myös muille kuin liikuntaharrastuksille, toimintaa halutaan myös muille kuin urheilusta kiinnostuneille:
jokaisessa asuntolassa tulisi olla ohjaaja öisin paikalla: turvallisuus, terve arki,
opiskelussa jaksaminen ja oppiminen
Harrastustoimintaa pitäisi voida monipuolistaa, nyt on liikuntapainotteinen,
mikä tietysti jaksamisen kannalta hyvä on, mutta kaikki ei ole salilla kävijöitä

Avoimien kommenttien(kin) perusteella opiskelija-asuntolatoimintaan haluttaisiin selvästi lisää resursseja. Erilaisiin kehittämisehdotuksiin liittyvien resurssitarpeiden ja –ehdotusten kirjoa kuvataan alla olevalla sitaateilla:
Minusta opiskelija-asunnoista voisi ottaa, jonkun kulukorvaus muotoisen
maksu - onko maksuttomuus enää tätä päivää? Maksu voisi olla lukuvuosittain maksettava, kertaluontoinen ja jota ei palauteta vaikka opiskelija lopettaa
opiskelun. Summa voisi olla melko pieni. Asuntolat ovat kalustettuja, minun
mielestäni siitä voitaisiin luopua, oppilaitoksen puolesta voisi olla oleskelutilojen kalusteet.
Osittain tämä pitäisi kattaa niin valtion rahoituksen nostamisella että oppilaitoksisssa resurssien kohdentamisella myös kouluajan ulkopuolelle.
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Laatulisänä VOS -rahassa, jos toiminta normien mukaista
Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa??
esimerkiksi puolipäiväisen ohjaajan palkaaminen tarkoittaisi vuositasolla noin
20 000€. Asuntolaopiskelijayksikköhinnan korotus viidellä prosentilla toisi jo
hyvän lisän.
Kustannukset eivät olisi suurin haaste, vaan työn uudelleen organisoituminen
ja moniammatillisen työskentelyn aito jalkauttaminen. Opetuksen ja ohjaustoiminnan rajapintojen uudelleentarkastelu.
Ne voitaisiin kattaa HOJKSatuista asuntolaopiskelijoista saaduista rahoista,
sillä nyt asuntolan erityisopiskelijoista ei tule mitään korvausta, vaikka niiden
kanssa ollaan tekemisissä ja ohjauspuuhissa enempi kuin opettajat.
Jos joudutaan palkkaamaan ulkopuolista siivous apua summa voi olla suurikin
mutta jos opiskelijat saadaan itse siivoamaan jollakin keinoin ei kustannuksetkaan ole suuret.

Asuntoloiden remonttitarpeisiin liittyvien kustannustarpeiden tunnustetaan
olevan suuria, tässäkin näkyy resursoinnin ja pitkäjänteisen hyödyn dilemma.
Asuntoloihin, oppimisympäristöön ja asuntolaohjaukseen panostamisen
nähdään olevan pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa, koska hyödyt
tulevat takaisin tehostuneena koulutuksen läpäisynä ja syrjäytymisen ehkäisynä.
Aiemmin kyselyssä tuli ilmi, että opiskelijat haluttaisiin osallistaa aiempaa
enemmän opiskelija-asuntolatoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Niinpä
kommentit, joissa opiskelijoiden toivotaan ottavan vastuuta esimerkiksi vapaaajanohjauksesta, siivouksesta tai remonteista näyttävät täyttävän kaksi tarvetta
yhtä aikaa, osallisuuden ja vastuun kehittämisen lisäksi näin saadaan kustannussäästöjä.
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3

Opiskelijakysely

3.1

Vastaajien taustatietoja

Selvityksen toisen osan muodostaa asuntoloissa asuville opiskelijoille tehty
kysely. Tämä kysely tehtiin maalis-toukokuussa 2011. Kyselylinkki välitettiin
SAKY ry:n kautta asuntolaohjaajille, jotka järjestivät kyselyyn vastaamisen asuntoloissaan.
Opiskelijakyselyyn vastasi kaikkiaan 1210 henkilöä. Käytännössä kaikki asuivat
ammatillisen oppilaitoksen asuntolassa (98 %), kansanopistossa opiskelevia ja
asuvia oli 2 prosenttia. Opiskelijoilta kysyttiin myös oman koulutuksen järjestäjän nimeä, valmiista valikosta järjestäjän nimesi vain 894 vastaajaa (asuntolaohjaajia oli ohjeistettu tiedottamaan koulutuksen järjestäjän nimi opiskelijalle).
Nämä 894 vastaajaa olivat kaikkiaan 68 koulutuksen järjestäjän asuntoloista. 305
vastaajaa kirjoitti oppilaitoksen nimen omin sanoin. Todellisuudessa vastaajat
olivat siis useamman koulutuksen järjestäjän asuntolasta.
Kuvissa 17–18 esitetään vastanneiden opiskelijoiden jakaumat sukupuolen ja
koulutustaustan mukaan.

Kuva 17. Vastaajat sukupuolen mukaan
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Kuva 18. Vastaajat iän mukaan
Vastanneista oli suurempi osa naisia (59 %) kuin miehiä. Iän mukaan katsottuna ikäryhmästä 16–17-vuotiaat oli yli puolet vastanneista (53 %).
Lähes kaikki kyselyyn vastanneet olivat äidinkieleltään suomalaisia (95 %),
ruotsinkielisiä oli 2 prosenttia ja äidinkieleltään ”joku muu” –luokkaan kuului
3 prosenttia vastanneista.
Kuvissa 19–20 ovat vastaajien jakaumat koulutustaustan ja koulumenestyksen
(perusopetuksen päättöluokan keskiarvo) suhteen.

Kuva 19. Vastaajat koulutustaustan mukaan
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Kuva 20. Vastaajat perusopetuksen keskiarvon mukaan
Suurin osa kyselyyn vastanneista on siis enintään peruskoulun tai sen lisäopetuksen käyneitä (85 %). Keskiarvon mukaan katsottuna suurin ryhmä on peruskoulun keskiarvolla 7.0 – 7.9 päättäneet.
Eräänä taustakysymyksenä selvitettiin sitä onko opiskelijalle tehty HOJKS, tällä
haluttiin siis nostaa esiin erityistä tukea tarvitsevien nuorten tilanne asuntoloissa (kuva 21).

Kuva 21. Vastaajat HOJKSin mukaan
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Vajaa neljännes kyselyyn vastanneista (23 %) on tämän perusteella luokiteltavissa erityisopiskelijaksi. Noin joka kymmenes vastanneista ei osaa sanoa onko
hänelle tehty HOJKS vai ei.
Kuvassa 22 esitetään vastaajat koulutusalan mukaan eroteltuna.

Kuva 22. Vastaajat koulutusalan mukaan
Huomattava osa vastanneista on kirjoittanut vastauksensa omin sanoin. Tämä
ilmentää joko sitä, että omaa koulutusalaa ei ole osattu sijoittaa opetushallinnon luokkiin tai sitten sitä, että vastaaja on kokenut omin sanoin kirjoittamisen helpommaksi tavaksi.
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden koulutusalajakaumaan verrattaessa havaitaan, että luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijat ovat yliedustettuina kyselyssä. Vuonna 2010 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista 5
prosenttia oli luonnonvara- ja ympäristöalalla. Vastaavasti tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat ovat kyselyssä aliedustettuina. Kaikista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista tekniikan ja liikenteen alalla opiskelee 42 prosenttia,
kyselyssä tämän alan osuus oli 21 prosenttia. Vaikka opiskelija-asuntoloiden
opiskelijoiden koulutusalajakaumista ei ole tietoa, niin kyselyn vastauksia
katsottiin myös nämä mahdolliset vinoumat huomioiden. Taustamuuttujien
mukaan selkein ero on siinä, että tekniikan ja liikenteen alan vastaajissa miehiä
on huomattavasti enemmän kuin keskimäärin (77 %).

50

Yhtenä taustakysymyksenä selvitettiin myös sitä, kuinka kauan opiskelija on
asunut asuntolassa. Kuvassa 23 esitetään tulokset tästä kysymyksestä.

Kuva 23. Vastaajat asuntolassa asumisen keston mukaan
Yli puolet vastanneista (52 %) on asunut asuntolassa syksystä 2010 lähtien
(kysely tehtiin maalis-toukokuussa 2011). Kauemmin kuin kaksi lukuvuotta
asuneita on suhteellisen vähän, ainoastaan 13 prosenttia.
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3.2

Asuntolassa asuminen

Eräs kyselyssä selvitettävä asia oli opiskelijoiden tausta, eli mistä asuntolaan oli
muutettu. Kuvassa 24 on tulokset tästä.

Kuva 24. Asuminen ennen opiskelija-asuntoa (sukupuolen mukaan)
Lähes kaikki asuntolassa asuvat (90 %) ovat muuttaneet asuntolaan vanhempiensa luota. Naisopiskelijoista hieman suurempi osa on asunut itsenäisesti
ennen asuntolaan muuttamista.
Kuvassa 25 on puolestaan kerrottu muuttomatkan pituus, eli kuinka pitkän
matkan takaa asuntolaan ja opiskeluun on saavuttu.

Kuva 25. Etäisyys kotipaikkakunnalle (sukupuolen mukaan)
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Opiskelija-asuntolaan muutetaan yleisimmin 51–200 kilometrin päästä, reilusti
puolet vastanneista (57 %) on tältä etäisyydeltä. Naisten ja miesten kohdalla ei
ole suurta eroa, naisopiskelijoissa on kuitenkin hieman enemmän pitkämatkalaisia (etäisyys yli 200 kilometriä).
Kuvassa 26 kerrotaan tulokset asuntoloiden viikonloppukäytöstä. Opiskelijoilta
kysyttiin kuinka usein he jäävät asuntolaan viikonlopuksi.

Kuva 26. Asuntolassa asuminen viikonloppuisin (sukupuolen mukaan)
Viikonlopuksi asuntolaan jääminen on suhteellisen harvinaista. 77 prosenttia
vastanneista sanoo, ettei jää asuntolaan koskaan tai korkeintaan hyvin harvoin.
”Useimmiten” tai ”aina” jäävien yhteenlaskettu osuus noin 10 prosenttia.
Kuten arvata saattaa, kotimatkan pituudella on vahva yhteys viikonloppuasumiseen: yli 200 kilometrin päässä asuvat jäävät huomattavasti todennäköisemmin asuntolaan viikonlopuksi. Esimerkiksi jos kotimatka on 200–400 kilometrin välillä, ”useimmiten” viikonlopuksi jäävien osuus on jo 25 prosenttia.
Naiset jäävät hieman miehiä useammin asuntolaan, tätä selittää osaksi se, että
naisten ryhmässä on enemmän pitkämatkalaisia. Kotimatkan pituuden vakiointi
ei kuitenkaan täysin poista tätä sukupuolten eroa.
Kuvasta 27 näkyy kuinka monella on asuntolassa oma huone.
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Kuva 27. Asuntolassa asumisen huonetyyppi (sukupuolen mukaan)
Noin kolmanneksella (32 %) on siis käytössään oma huone. Naisopiskelijoiden
ryhmässä tämä on aavistuksen yleisempää kuin miehillä.

3.3

Asuntola ja opintojen keskeyttäminen

Asuntolassa asuvilta opiskelijoilta haluttiin selvittää sitä, millaisia vaikutuksia
asuntolapaikan saamattomuudella tai mahdollisella menettämisellä olisi opintojen jatkamiseen. Tämä kysymys oli pakko tehdä ehdollisella jos-lauseella
(kuva 28).
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Kuva 28. Mitä tekisi ilman asuntolapaikkaa (sukupuolen mukaan)
Kuvasta nähdään, että 29 prosenttia opiskelijoista keskeyttäisi opinnot, mikäli
heillä ei olisi asuntolapaikkaa. Naisista näin tekisi 31 prosenttia ja miehistä
26 prosenttia. Opintojen keskeydyttyäkin olisi tietysti asuttava jossakin, tästä
syystä jakaumien kokonaisluku on yli 100 prosenttia. Suurin osa opiskelijoista
(67 %) etsisi asuntoa jostakin muualta.
Keskeyttämistodennäköisyyttä tarkasteltiin myös erilaisten taustamuuttujien
mukaan eroteltuna.
Keskeyttämisaikeiden ja aiemman koulumenestyksen yhteys on ilmeinen,
keskeyttämistodennäköisyys vähenee mitä korkeampi on viimeisen peruskoulutodistuksen keskiarvo.
HOJKS-taustalla ei ole yhteyttä keskeyttämistodennäköisyyteen.
Lukion käyneet opiskelijat keskeyttäisivät opinnot kaikkein todennäköisimmin
(35 %).
Äidinkielen mukaisia tarkasteluja vaikeuttaa vastaajien vähäinen määrä muissa
kieliryhmissä. Merkillepantavaa on kuitenkin se, että jos äidinkieli on ”joku
muu” kuin Suomi tai Ruotsi, niin keskeyttämistodennäköisyys on 55 prosenttia
(N=40).
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Asuntolassa asumisen keston mukaan tarkasteltuna todennäköisimpiä keskeyttäjiä olisivat 1-2 lukuvuotta asuntolassa asuneet, joista 35 prosenttia ilmoitti
keskeyttävänsä opinnot.
Koulutusalakohtaiset erot esitetään kuvassa 29

Kuva 29. Mitä tekisi ilman asuntolapaikkaa (koulutusalan mukaan)
Luonnontieteiden alan korkeaan keskeyttämisprosenttiin tulee suhtautua
varauksella vastaajien vähäisen lukumäärän takia (N=18). Huomio kiinnittyy
kuitenkin luonnonvara- ja ympäristöalan korkeaan keskeyttämisprosenttiin (37
%).
Kaikkein vahvimmin keskeyttämistodennäköisyys on tietenkin yhteydessä
siihen, kuinka kaukaa asuntolaan ja opintoihin on muutettu. Kotimatkan
pituuden vaikutus keskeyttämiseen näkyy kuvassa 30.

56

Kuva 30. Mitä tekisi ilman asuntolapaikkaa (kotipaikan etäisyyden mukaan)
Keskeyttämistodennäköisyys lisääntyy vahvasti jos kotimatkan pituus on 51–200
kilometriä. Yli 400 kilometrin päässä asuvista ja/tai sieltä muuttaneista jo lähes
puolet keskeyttäisi opintonsa, mikäli asuntolapaikkaa ei olisi.
Luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijoissa ei ole keskimääräistä enempää
pitkämatkalaisia, eli tämän alan korkeaa keskeyttämisprosenttia ei voi selittää
kotimatkan pituudella.

3.4

Vapaa-ajan palvelut

Opiskelijakyselyn eräänä keskeisenä tarkoituksena oli asuntolatoiminnan arviointi opiskelijoita kuulemalla. Tämä arviointi tehtiin ”tärkeys-tyytyväisyys” jaottelulla, jossa opiskelijat valitsivat itselleen tärkeät asiat ja arvioivat sen jälkeen
tyytyväisyyttään tähän tärkeään asiaan. Tämä menetelmä mahdollistaa siis sen,
että mielipidettä (tyytyväisyyttä) kysytään vain tärkeistä asioista.8
8

Ongelmana varsinkin nuorille tehtävissä kyselyissä on se, että tyytyväisyyttä selittää myös
asian vähäinen tärkeys. Jos esimerkiksi asuntolan vapaa-ajanpalveluilla ei ole mitään merkitystä nuorelle, niin silloin niihin on vaikea olla erittäin tyytyväinen tai tyytymätön.
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Ensimmäisessä kysymysteemassa selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä vapaaajan palveluiden tärkeydestä ja tähän liittyvästä tyytyväisyydestä. Kuvassa 31
esitetään vapaa-ajan palveluiden tärkeys.

Kuva 31. Vapaa-ajan palveluiden tärkeys (tärkeiksi valinneiden prosenttiosuudet, sukupuolen mukaan)
Tärkeimmiksi asioiksi koetaan tietokoneen/internetin käyttömahdollisuus sekä
liikunta- ja urheilumahdollisuudet asuntolassa. Sukupuolen mukaan tarkasteltuna liikunta- ja urheilumahdollisuudet ovat miehille hieman yleisemmin
tärkeitä. Naisopiskelijat pitävät puolestaan miehiä yleisemmin tärkeänä harrastuksiin/tapahtumiin kuljettamista, erilaisia teemailtoja ja retkiä.
Vastauksia verrattiin myös muiden taustamuuttujien mukaan. Tämän perusteella voidaan sanoa, että ohjatun vapaa-ajan vietto on tärkeämpää enintään peruskoulun käyneille opiskelijoille (etenkin heikon keskiarvon omaaville ja HOJKS-opiskelijoille). Liikunta- ja urheilumahdollisuudet ovat hieman
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tärkeämpiä hyvin koulussa menestyneille opiskelijoille. Myös harrastuksiin ja
tapahtumiin kuljettaminen koetaan tärkeämmäksi nimenomaan hyvin koulussa
pärjänneiden keskuudessa.
Äidinkielen mukaista tarkastelua vaikeuttaa muiden kuin Suomea äidinkielenään puhuvien vähäinen määrä. Varovasti voidaan kuitenkin sanoa, että
ulkomaalaistaustaiset opiskelijat pitävät muita useammin tärkeänä liikunta- ja
urheilumahdollisuuksia sekä muita harrastusmahdollisuuksia. Tässä ryhmässä
ohjatun vapaa-ajan tarve on vastaavasti vähäistä.
Kuvassa 32 on puolestaan tulokset siitä, kuinka tyytyväisiä opiskelijat ovat itselleen tärkeisiin asioihin.

Kuva 32. Tyytyväisyys vapaa-ajan palveluihin (keskiarvot kouluarvosanoin 4-10, sukupuolen mukaan)
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Tietokoneen/internetin käyttömahdollisuuksiin ollaan kaikkein tyytyväisimpiä,
tässä keskiarvo on hieman alle 8 (7,84). Myös liikunta- ja urheilumahdollisuuksiin ollaan suhteellisen tyytyväisiä. Merkillepantavaa on se, että muihin harrastusmahdollisuuksiin ollaan selvästi tyytymättömämpiä.
Sukupuolen mukaan tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että miehet ovat yleisesti
ottaen tyytyväisempiä kuin naiset.
Varsinkin kerhoihin, teemailtoihin, diskoihin ja retkiin kohdistuvaa alhaista
tyytyväisyyttä saattaa selittää myös se, ettei näitä ole palveluita ole juuri tarjolla.
Kuvan tuloksia onkin syytä lukea siten, että heikot numerot voivat kertoa
palvelun huonosta ”tasosta” tai sitten siitä, että palveluita ei ole tarjolla.
Prosenttijakaumia on kuvattu liitteessä 3. Erittäin tyytyväisten (arvosana 9 tai
10) osuus on suurin tietokoneen/internetin käyttömahdollisuuksista kysyttäessä
(46 %), liikunta- ja urheilumahdollisuuksiin erittäin tyytyväisiä on 28 prosenttia
ja ohjattuun vapaa-aikaan 24 prosenttia. Vastaavasti erittäin tyytymättömien
(arvosana 4 tai 5) osuus on melko suuri esimerkiksi muiden kuin liikuntaan
liittyvien harrastusmahdollisuuksien kohdalla (24 %).
Tyytyväisyyden eroja selvitettiin myös muiden taustamuuttujien mukaan. Liitteessä 4 on kuvattu tulokset kysymyspattereittain. Taustamuuttujien mukaisiin eroihin tulee suhtautua suurella varauksella. Kysymyskohtainen vastaajamäärä menee melko pieneksi, koska yhteen asiaan (esim. ”harrastusvastaava”)
kertoivat tyytyväisyytensä vain ne, jotka olivat ensin valinneet ko. asian itselleen
tärkeäksi. Taustamuuttujien eroja katsottiin lähinnä kysymyspatterista tehdyn
yhteenvedon mukaan.
Vaikuttaa siltä, että 16–17-vuotiaat ovat muihin ikäryhmiin verrattuna hieman
tyytymättömämpiä vapaa-ajan palveluihin. HOJKS-opiskelijat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä, kuten myös peruskoulussa heikommin menestyneet
(viimeisen todistuksen keskiarvo 6.0–6.9). Koulutusaloista erottuvat humanistinen ja kasvatusala sekä kulttuuriala, näillä aloilla ollaan hieman keskimääräistä tyytymättömämpiä. Asuntolassa kauan asuneet (yli 2 lukuvuotta) sekä
ulkomaalaistaustaiset opiskelijat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä. (Liite 4).

3.5

Opiskelua tukevat palvelut

Seuraavassa kysymysosiossa selvitettiin opiskelijoiden mielipiteitä opiskelua
tukevista palveluista. Tähän teemaan liittyvien asioiden tärkeyttä havainnollistetaan kuvassa 33.
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Kuva 33. Opiskelua tukevien palveluiden tärkeys (tärkeiksi valinneiden prosenttiosuudet, sukupuolen
mukaan)
Tässä vertailussa yleisesti tärkeäksi asiaksi nousee ilta- ja yöhiljaisuus. Myös
opiskelumahdollisuudet asuntolassa ovat melko yleisesti tärkeitä.
Sukupuolen mukaan tarkasteltuna näyttää siltä, että naisasukkaiden ryhmässä
opiskelumahdollisuuksia pidetään yleisemmin tärkeänä. Esimerkiksi opiskelurauha iltapäivisin/iltaisin on tärkeä asia noin 45 prosentille naisista, mutta vain
31 prosentille miehistä. Miesten ryhmässä on puolestaan hieman enemmän
niitä, jotka pitävät tärkeänä tuen saamista opiskeluun liittyvissä asioissa, kuten
myös aamuherätyksiä ja opiskeluun motivointia.
Muiden taustamuuttujien mukaan tarkasteltuna aiempi koulutustaso ja myös
koulumenestys vaikuttavat selvästi siihen mitä pidetään tärkeänä. Lukion
käyneet asukkaat pitävät tärkeänä opiskelumahdollisuuksia sekä myös iltaja yöhiljaisuutta. Kun enintään peruskoulun käyneiden ryhmää tarkastellaan
aiemman koulumenestyksen mukaan, niin tulokset ovat hyvin loogisia: hyvin
koulussa menestyneet nuoret pitävät heikommin pärjänneisiin verrattuna tärkeämpinä sellaisia asioita kuin ”opiskelumahdollisuudet asuntolassa”, ”opiskelurauha iltapäivisin ja iltaisin” sekä ”ilta- ja yöhiljaisuus”. Tuen tarpeissa ei ole
suurta eroa aiemman koulumenestyksen mukaan. Vastaavasti aamuherätykset
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ja opiskeluun/läksyihin motivointi koetaan hieman muita useammin tärkeäksi
heikosti peruskoulussa menestyneiden ryhmässä.
Muilta osin voidaan mainita, että HOJKS-opiskelijoiden ryhmässä erilaiset tuen
muodot (arki, opiskelu, ongelmat) koetaan muita useammin tärkeiksi. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat pitävät hieman muita tärkeämpinä opiskelumahdollisuuksia ja tuen saantia erilaisissa ongelmissa. Kauan asuntolassa asuneet
(yli 2 lukuvuotta) pitävät opiskelumahdollisuuksia ja tuen saantia tärkeämpänä
kuin lyhyemmän aikaa asuneet. Tässä ryhmässä ilta- ja yöhiljaisuus ei enää
näyttele aivan niin usein tärkeää tekijää.
Kuvassa 34 on sitten tulokset tyytyväisyydestä opiskelua tukeviin palveluihin.

Kuva 34. Tyytyväisyys opiskelua tukeviin palveluihin (keskiarvot kouluarvosanoin 4-10, sukupuolen
mukaan)
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Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan opiskelumahdollisuuksiin asuntolassa (ka. 7,86).
Myös tuen saantiin erilaisissa ongelmissa tai arjen asioissa ollaan suhteellisen
tyytyväisiä. Tärkeäksi koettuun ilta- ja yöhiljaisuuteen ollaan jo selvästi tyytymättömämpiä (ka. 7,38).
Opiskelua tukevien palveluiden kohdalla näkyy sama tulos kuin vapaa-ajan
palveluissa: miehet ovat hieman tyytyväisempiä kuin naiset. Sukupuolten
välinen ero on kuitenkin suhteellisen pieni esimerkiksi opiskelumahdollisuuksien arvioinnissa.
Liitteen 3 prosenttijakaumista nähdään, että noin 36–40 prosenttia on erittäin
tyytyväisiä opiskelumahdollisuuksiin sekä arjen asioissa ja erilaisissa ongelmissa saatavaan tukeen. Erittäin tyytyväisten määrä on selvästi pienempi (23 %)
opiskeluun liittyvän tuen kohdalla. Vastaavasti noin 10–13 prosenttia on erittäin
tyytymättömiä opiskelumahdollisuuksiin ja tuen saantiin arjen asioissa/ongelmissa. 19 prosenttia on erittäin tyytymättömiä opiskeluun saatavaan tukeen (tai
sen puuttumiseen). Iltahiljaisuuden kohdalla erittäin tyytymättömiä on suunnilleen sama määrä (18 %).
16–17-vuotiaat erottuvat taas hieman muita ikäryhmiä tyytymättömämpinä (liite
4). Koulutusaloittain katsottuna humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan opiskelijat ovat hieman keskimääräistä tyytymättömämpiä. HOJKS-opiskelijat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä, etenkin asuntolasta saatuun tukeen.
Peruskoulun lisäopetuksen käyneet ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet ovat
myös hieman muita tyytyväisempiä. Ja tässäkin osiossa ulkomaalaiset opiskelijat erottuvat vähäisenä mutta suhteellisen tyytyväisenä ryhmänä. Asuntolassa
asumisen keston mukaan vaikuttaa siltä, että alle 4 kk asuntolassa asuneet ja
toisaalta yli 2 vuotta asuneet ovat hieman muita tyytyväisempiä.
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3.6

Asuntolan olosuhteet ja ilmapiiri

Viimeiseen ”tärkeys-tyytyväisyys” – kysymyspatteriin koottiin hajanaisia asioita,
jotka liittyvät yleiseen asumisviihtyvyyteen. Kuvassa 35 esitetään näiden olosuhdeasioiden tärkeys.

Kuva 35. Olosuhteiden ja ilmapiirin tärkeys (tärkeiksi valinneiden prosenttiosuudet, sukupuolen mukaan)
Tässä vertailussa yleisesti tärkeiksi asioiksi nousevat sisätilojen siisteys ja
nykyaikaisuus sekä asuntolarakennusten kunto. Myös solun ilmapiiri sekä
tasa-arvoinen kohtelu ovat yleisesti tärkeimpien asioiden joukossa. Naisten ja
miesten erot näkyvät siinä, että naisille asiat ovat yleisesti ottaen tärkeämpiä
kuin miehille. Poikkeuksena kuitenkin ”joustavuus toiminnassa ja säännöissä”,
jonka miehet ovat nostaneet naisia yleisemmin viiden tärkeimmän asian joukkoon.
Muiden taustamuuttujien mukaan katsottaessa havaitaan, että lukion käyneille
opiskelijoille järjestyssääntöjen noudattaminen ja hyvä yövartiointi ovat muita
yleisemmin tärkeitä. Enintään peruskoulun käyneet nuoret pitävät vaikutusmahdollisuuksia muita useammin tärkeänä. Koulumenestyksen mukaan katsot-
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tuna (enintään peruskoulun käyneiden ryhmässä) vaikuttaa siltä, että etenkin
hyvin koulussa menestyneet arvostavat vaikutusmahdollisuuksia, tasa-arvoista
kohtelua ja solun ilmapiiriä.
Iän mukaiset tarkastelut voidaan summata kärjistäen siihen, että iän karttuessa
rakennusten kunto ja nykyaikaisuus menettää merkitystään ja asuntolan järjestyssääntöjen noudattaminen arvotetaan nuorempia useammin tärkeäksi asiaksi.
Asumisen keston mukaan tarkasteltuna havaitaan lisäksi se, että solun ilmapiirin kokeminen tärkeäksi on sitä yleisempää, mitä kauemmin asuntolassa on
asuttu.
HOJKS-opiskelijat kokevat yövartioinnin, turvallisen/kodinomaisen arjen ja
asuntolaohjaajan läsnäolon muita useammin tärkeäksi asiaksi. Samankaltaiset asiat nousevat myös ulkomaalaistaustaisilla opiskelijoilla keskimääräistä
vahvemmin esiin.
Olosuhteisiin liittyvä tyytyväisyys esitetään kuvassa 36.

Kuva 36. Tyytyväisyys olosuhteisiin ja ilmapiiriin (keskiarvot kouluarvosanoin 4-10, sukupuolen mukaan)
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Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan asuntolaohjaajan läsnäoloon (ka. 8,34). Myös
solun ilmapiiriin, turvalliseen/kodinomaiseen arkeen ja tasa-arvoiseen kohteluun ollaan suhteellisen tyytyväisiä – keskiarvo näissä lähellä 8. Tyytymättömyyttä aiheuttavat etenkin rakennusten kunto ja nykyaikaisuus, omien vaikutusmahdollisuuksien puute sekä joustamattomuus toiminnassa ja säännöissä.
Näiden asioiden keskiarvo on noin 6,5 kieppeillä.
Miehet ovat taas hieman tyytyväisempiä kuin naiset. Vaikutusmahdollisuuksien
puute aiheuttaa kuitenkin tyytymättömyyttä yhtälailla miehissä kuin naisissakin.
Prosenttijakaumien (liite 3) perusteella asuntoloiden toivottaisiin melko yleisesti olevan auki myös viikonloppuisin. 42 prosenttia kyselyyn vastanneista on
tyytymättömiä (arvosana 4 tai 5) viikonlopun aukioloon. Reilu kolmannes (34 %)
on erittäin tyytymättömiä asuntolarakennusten kuntoon ja vajaa kolmannes (31
%) omien vaikutusmahdollisuuksien puuttumiseen. Turvallinen/kodinomainen
arki saa keskiarvon perusteella melko hyvän arvosanan, mutta tässäkin asiassa
vajaa kuudennes (15 %) opiskelijoista on erittäin tyytymättömiä omaan asuntolaansa.
Reilusti yli puolet asuntolassa asuvista (54 %) on erittäin tyytyväisiä asuntolaohjaajan läsnäoloon. Muita yleisesti tyytyväisyyttä aiheuttavia asioita ovat solun
ilmapiiri (43 %), turvallinen/kodinomainen arki (39 %), tasa-arvoinen kohtelu
(38 %) ja hyvä yövartiointi (37 %).
Taustamuuttujien eroja on taas kuvattu liitteessä 4. Tietoihin tulee siis suhtautua
varauksella. Vaikuttaa siltä, että tyytyväisyys asuntolan olosuhteisiin ja ilmapiiriin
lisääntyy iän myötä. Nuoret asukkaat ovat tyytymättömämpiä, etenkin yövartiointiin ja turvalliseen/kodinomaiseen arkeen. HOJKS-opiskelijat ovat jälleen
kerran keskimääräistä tyytyväisempiä, tämä ero ei kuitenkaan näy asuntolan
kunnon, tasa-arvoisen kohtelun tai solun ilmapiirin kohdalla. Pelkän peruskoulun käyneet nuoret ovat hieman muita tyytymättömämpiä. Koulutusaloista
erottuvat humanistisen ja kasvatusalan opiskelijat muita tyytymättömämpinä ja
sosiaali- ja terveysalan opiskelijat keskimääräistä suuremman tyytyväisyyden
takia. Asuntolassa asumisen keston mukaan alle 4 kuukautta asuneet ja yli 2
vuotta asuneet ovat taas hieman muita tyytyväisempiä.
Taustamuuttujien väliset erot eivät kuitenkaan juuri näy asuntolarakennusten
kuntoon ja nykyaikaisuuteen liittyvissä mielipiteissä. Tähän seikkaan ollaan
tasaisen tyytymättömiä kaikissa vastaajaryhmissä, sukupuoli on merkittävin
erotteleva tekijä, eli miehet ovat tyytyväisempiä kuin naiset.
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3.7

Asuntolan haittatekijät

Asuntolassa asuvilta opiskelijoilta kysyttiin myös asumisviihtyvyyttä alentavista
asioista. Asuntolan ja asumisen mahdollisia haittatekijöitä listattiin kuvassa 37
näkyvään kysymyspatteriin. Vastaajien tuli valita näistä keskeisimmät omaa
asumisviihtyvyyttä haittaavat asiat.

Kuva 37. Asuntolan haittatekijät (sukupuolen mukaan)
Noin puolet vastanneista on valinnut keskeiseksi haittatekijäksi iltahiljaisuuden
rikkomisen/melun (51 %) ja sotkemisen/epäsiisteyden (50 %). Nämä kaksi
asiaa nousevat selvästi esiin yleisimmin koettuna haittatekijänä. Noin viidennes
kokee ongelmaksi paikkojen rikkomisen (22 %) ja asuntolan ulkopuoliset
häiritsijät (22 %).
Miesten ja naisten vastauksia verrattaessa huomataan se, että naiset kokevat
enemmän haittaa kuin miehet. Naisten ”häiriösensitiivisyys” on suurempaa
etenkin iltahiljaisuuden rikkomisen, tupakoinnin, ulkopuolisten häiritsijöiden
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ja riitojen suhteen. Naiset kärsivät miehiä useammin myös koti-ikävästä. Miehet
nostavat naisia useammin ongelmaksi etenkin paikkojen rikkomisen ja väkivallan tai sen uhan.
13 prosenttia vastanneista oli valinnut haittatekijäksi ”jokin muu”. Tähän saattoi
kirjoittaa siis omin sanoin mielipiteitään. Tähän tulleet vastaukset kuvaavat
lähestulkoon elämän koko kirjoa. Alle on leikattu opiskelijoiden kommentteja,
jotka kuvaavat mahdollisten ongelmien moninaisuutta:
ASUNTOLAN HAITTATEKIJÄT Mitkä seuraavista asioista koet/olet
kokenut omaa asumisviihtyvyyttäsi haittaavaksi asiaksi? (valitse
keskeisimmät haittatekijät)
Jokin muu, mikä
kämppis, ei omaa rauhaa
varastelu
asuntolan kunto
home, kun sairastelen koko ajan
Paikan sijainti (kaikki palvelut kaukana)
tylsyys
holhoaminen
seksuaalinen häirintä
Kyttäävät asuntolavahdit
masentava ilmapiiri
EI VOI TEHÄ ETES KUNNOLLA RUOKAA!!!!!
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Haittatekijöitä katsottiin myös erilaisten taustamuuttujien mukaan eroteltuna. Pohjakoulutuksen erot näkyvät siinä, että lukion käyneet kokevat muita
useammin haitaksi iltahiljaisuuden rikkomisen ja koti-ikävän. Peruskoulun
käyneiden ryhmässä taas paikkojen rikkominen koetaan erityisen usein haittana.
Koulumenestyksen mukaan vaikuttaa siltä, että hyvin peruskoulussa pärjänneet häiriintyvät hieman useammin tupakan poltosta, sotkemisesta ja paikkojen
rikkomisesta. Heikommin pärjänneet kokevat keskimääräistä useammin haittaa
ulkopuolisista häiritsijöistä, omasta motivoitumattomuudesta ja kiusaamisesta.
HOJKS-opiskelijoiden vastauksia katsottaessa on huomattava, että riidat ja
kiusaaminen nousevat selvästi keskimääräistä useammin esiin asumisviihtyvyyden alentajina. Esimerkiksi kiusaamisen mainitsee haittatekijäksi vajaa
viidennes HOJKS-opiskelijoista (19 %), ilman HOJKSia olevista opiskelijoista
vain 8 prosenttia mainitsee kiusaamisen.
Tähän kysymykseen vastanneita ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita oli vain 35
kpl, tästä ryhmästä joka viides kokee kulttuuri- ja uskontoerot asumisviihtyvyyttä haittaavana tekijänä. Koti-ikävää potee haittaavalla tavalla lähes puolet
(46 %).

3.8

Yleinen tyytyväisyys asuntolaan

Asuntolassa asuvilta opiskelijoilta kysyttiin yleistä tyytyväisyyttä asuntolaan.
Tämä yhteenvetävä kysymys pyysi arvioimaan omaa tyytyväisyyttä kouluarvosanoilla 4-10.
Opiskelijoiden tyytyväisyyden keskiarvo oli 7,55. Keskiarvon perusteella naisten
ja miesten tyytyväisyydellä ei ole juurikaan eroa, miesten keskiarvo oli 7,61 ja
naisten keskiarvo oli 7,50.
Kuvassa 38 esitetään opiskelijoiden tyytyväisyys prosenttijakaumien perusteella.
Jakaumista on poistettu ei osaa sanoa-vastaukset (alle 1 prosentin osuus).
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Kuva 38. Yleinen tyytyväisyys asuntolaan (prosenttijakaumat sukupuolen mukaan)
Kuvasta nähdään, että runsas neljännes asuntolassa asuvista (28 %) on erittäin tyytyväinen asuntolaansa (arvosana 9 tai 10). Toisaalta vajaa neljännes (23
%) on suhteellisen tyytymätön, ainakin jos tyytymättömyyden merkkinä pitää
arvosanaa 6 tai vähemmän.
Miesten ja naisten väliset erot tyytyväisyydessä ovat prosenttienkin mukaan
melko vähäiset.
Muiden taustamuuttujien mukaan katsottuna voidaan sanoa, että iältään
vanhimmat ja kauan asuntolassa asuneet (yli 2 lukuvuotta) ovat keskimääräistä
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tyytyväisempiä (liite 4). Kaikkein tyytymättömimpiä ovat 17-vuotiaat (ka. 7,35).
20 vuotta täyttäneiden ryhmässä tyytyväisyyden keskiarvo on jo lähellä 8. Tätä
selittää tietenkin valikoituminen, asuntolaan jääminen useaksi lukuvuodeksi on
jo merkki ainakin kohtalaisesta tyytyväisyydestä.
Pohjakoulutuksen mukaan (peruskoulu, lukio, ammatillinen tutkinto) katsottuna tyytyväisyydessä ei ole juurikaan eroa, kuten ei myöskään koulumenestyksen mukaan katsottuna.
Koulutusalojen erot ovat myös vähäiset, ainoan poikkeuksen muodostavat
humanistisen ja kasvatusalan opiskelijat (tyytyväisyyden ka. 6,92). Näitä opiskelijoita oli kuitenkin aineistossa niin vähän (N=61), että tuloksia voi selittää
myös koulutuksen järjestäjiin liittyvät valikoitumiset. Aavistuksen muita tyytyväisempiä näyttäisivät olevan matkailu-, ravitsemis-, ja talousalan sekä sosiaali-,
terveys-, ja liikunta-alan opiskelijat.
HOJKS-opiskelijat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä (ka. 7,82), kuten myös
ulkomaalaistaustaiset opiskelijat (ka. 8,21).
Asuntolaan liittyvistä tekijöistä katsottiin asumismuodon (oma huone vai
”kämppis”) vaikutusta tyytyväisyyteen, asumismuodolla ei tämän kysymyksen
perusteella ole merkitystä.

3.9

Opiskelijoiden kommentit ja kehittämisehdotukset

Kyselyyn vastanneilla opiskelijoilla oli mahdollisuus perustella omin sanoin
tyytyväisyydestä antamaansa arvosanaa. Lisäksi opiskelijoilta kysyttiin kehittämisehdotuksia omaan asuntolaan liittyen. Näihin avokysymyksiin tuli huomattavan paljon vastauksia, kaikkiaan vajaat 90 liuskaa tekstiä.
Kommenttien luennan helpottamiseksi opiskelijoista muodostettiin kolme
vertailuryhmää. Ensimmäinen ryhmä muodostui ”tyytymättömistä”, nämä
vastaajat olivat antaneet omalle asuntolalleen arvosanan 6 tai vähemmän
(N=275). Toinen ryhmä muodostui ”tyytyväisistä”, näiden tyytyväisyys oli
kouluarvosanoiksi muutettuna 9-10 luokkaa (N=331). Tähän väliin jäivät sitten
ne opiskelijat, jotka olivat arvioineet omaa tyytyväisyyttään melko neutraalisti
numeroilla 7-8 (N=582).
Tällä vertailuasetelmalla pyrittiin siis siihen, että tyytymättömyyden syyt ja
toisaalta tyytyväisyyttä selittävät tekijät nousisivat selkeämmin esiin.
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Tyytymättömyyden syyt
Kouluarvosanoilla annetun arvosanan ja omien kommenttien välillä on selvä
yhteys; tyytymättömien opiskelijoiden avovastaukset koostuvat lähinnä asuntolaan liittyvästä kritiikistä.
Asuntolarakennusten ja sisätilojen huono kunto nostetaan huomattavan usein
ongelmaksi. Tähän liittyen omaa asuntolaa luonnehditaan usein vanhanaikaiseksi, ankeaksi ja remontintarpeessa olevaksi. Kritiikki kohdistuu kaikkeen
mahdolliseen, ankeasta väristä aina sokeritoukkiin, likaisiin suihkuverhoihin ja
20 vuotta vanhoihin patjoihin:
Huonekalut ovat vanhoja, likaisia ja hajoamispisteessä ja asuntolan sisustus on
muutenkin ruma. Talvella on aivan liian kylmää ja vetoista.
Asuntolan ulkonäkökin pahentaa jo oloa. Pelkkä valkoinen rakennus joka
näyttää niin likaiselta. Sisätilat ovat pelkät valkoiset huoneet ja on vaikeaa
jakaa sama huone kämppiksen kanssa, kun huone on niin pieni. On myös
mahdotonta olla omassa rauhassa kun pienessä kämpässä asuu 8 ihmistä ja
on vain 1 ainut keittiö! Asuntola masentaa minua itsessäni paljon ja olen suunnitellut monta kertaa koulun lopettamista vain tämän takia. Myös asuntolan
hoitajat käyttäytyvät vihaisesti ja vaikuttavat aina negatiivisilta.
Vessat eivät toimi kunnolla, huoneet ovat kylmiä, asuntola ei ole viihtyisä
sisätilojen pitäisi saada pintaremonttin. ja uudet sängyt sekä huonekalusteet
olisivat hyvä alku. nukun tällä hetkellä, noin 10 centimetrin paksu, superloon
patjalla, joka on varmasti ollut käytössä noin kymmenen vuotta. apua!

Huonokuntoiset asuntolat alentavat tietenkin asumisviihtyvyyttä, mutta seuraavassa sitaatissa näkyy kaksi muuta merkittävää asiaa: asuntolarakennusten
kunto vaikuttaa opiskelijoiden terveyteen ja yksityisyyden saamiseen:
Asuntola on vanha kivitalo ja lämmitys ei toiminut koko viime vuonna joten
talvella oli TODELLA kylmä = joutui nukkumaan kaikki vaatteet päällä ettei
jäätyisi. Äänieristys on täysin olematon joten huonouniset ihmiset eivät pysty
nukkumaan jos joku muu valvoo myöhään, eikä muutenkaan ole kiva kuulla
ihan kaikkea mitä viereisissä huoneissa/yhteistiloissa tapahtuu.
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Terveysongelmat nousevat siis myös esiin opiskelijoiden avovastauksissa.
Monet opiskelijat valittavat toistuvia flunssaoireita ja tukkoista oloa. Terveysongelmien syiksi esitetään asuntolan heikkoa lämmitystä, vetoisia ikkunoita ja
epäsiisteyttä. Jotkut opiskelijat epäilevät asuntolassa olevan myös kosteusvaurioita ja hometta. Seuraavat sitaatit ovat tyypillisiä terveydentilan kuvauksia ja
asuntolaan liittyviä epäilyksiä:
monella on jatkuvasti kurkku kipeä ja räkäinen olo
Luulisin että täällä on hometta koska olen sairastellut todella paljon enemmän
kuin yleensä.
olen jatkuvasti kipeä! siksi olen tyytymätön asuntolaan. ja koti-ikävä haittaa
kans.
Harrastusmahdollisuudet olemattomat, talvella jatkuva flunssa seinien välistä
puhaltavan viiman takia, hanoista tulee jäistä vettä eikä niitä viitsitä korjata,
tupakkipaikka poistettiin. Asuntolassa ei voi enää viihtyä eikä asialle tee
kukaan mitään.
Eräs useassa vastauksessa toistuva asia on asuntolan heikko äänieristys, joka
tuhoaa asumis- ja opiskeluviihtyvyyttä toisella tavalla. Huono äänieristys on
yksi monista asioista, jotka haittaavat oman yksityisyyden ja rauhan saavuttamista. Yksityisyyttä arvostetaan ja tästä syystä myös oma huone nostetaan
usein tärkeäksi asumisviihtyvyyttä lisääväksi asiaksi:
Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus omaan huoneeseen eli siis yksin, ei kämppistä. Asuntolan pitäisi olla enemmän kodinomaisempi ja viihtyisämpi.

Tyytymättömien opiskelijoiden vastauksissa näkyy myös se, kuinka asuntolaohjaajien toiminta ja asuntolan säännöt koetaan toisinaan oman yksityisyyden
loukkaajina:
..eikä Asuntolahoitajat järjestä mitään vapaa-aikaan liittyvää vaan keskittyy
vain valvomaan opiskelijoita ja niiden tekemisiä joten omaa rauhaa ei ole.
Myöskin se että asuntolahoitajat penkoo opiskelijoiden huoneita mikä ei
todellakaan ole mukavaa.
asuntolavahdit tulevat omilla avaimilla huoneisiin sisään koputtamatta
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Aamu/iltakierrot ja muut lääketarkistukset sovittaisiin HOJKSissa, ettei pidetä
itsestäänselvyytenä että kaikkien huoneisiin tunkeudutaan ”luvatta” 2-3 kertaa
päivässä... Kotiintuloajat ja vierailuajat pois, toki voidaan vaikuttaa asiaan
henkilökohtaisesti mikäli näistä tulee ongelmia. Antaa meidän elää kuin
nuoret ihmiset, emme kuten nunnaluostarissa tai päiväkodissa. Miettikää nyt,
16-20v porukka asuntolassa, kotiintuloaika 21.30 ja toisten kämpillä ei saa olla
21.00 jälkeen, 22.00 kaikki omiin huoneisiin, toisten huoneet käydään läpi
vierailijoiden varalta joka ilta......... huhhuh. Paikkaa onkin kutsuttu natsismin
pesäpaikaksi :p Ohjaajat saisivat vain auttaa ongelmissa, hoitaa vapaa-ajan
ohjelmaa, noudattaa HOJKSiin merkittyjä asioita ja pitää rauhan maassa.

Saattaa olla, että opiskelijoiden muualla kyselyssä esittämä toive omien vaikutusmahdollisuuksien huomioimisesta liittyy usein juuri järjestyssääntöihin:
En ole tyytyväinen asuntolaan koska se on vanhanaikainen ja huonossa
kunnossa. Yövalvoja ei ole tasa-arvoinen vaan vahtii ainoastaan tiettyjä henkilöitä. Opiskelijoilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa asuntola
asioihin ja säännöissä ei koskaan jousteta.

Myös meteli iltaisin ja öisin nousee esiin keskeisenä haittatekijänä. Tämäkin
häiriö saa tietenkin lisää voimaa heikosta äänieristyksestä ja yksityisyyden
tarpeesta. Käytäviltä, yhteisistä tiloista, pihalta ja toisinaan jopa toisesta rakennuksesta kaikuva meteli kolonisoi yöunia ja vaikeuttaa aamuheräämisiä.
Metelöinnin kokeminen ongelmaksi liittyy usein siihen, että asuntolan järjestyssääntöjä tulkitaan rikottavan, alkoholia käytetään kielloista huolimatta ja
asuntolaohjaajien toivotaan pistävän häiriköt kuriin.
Olen erittäin tyytymätön asuntolatyöntekijöiden yleiseen kiinnostukseen
muiden kuin ns. aktiivisten asuntolalaisten kuulumisiin. Suurinta haittaa
aiheuttaa yöllinen metelöinti, joka vie samalla yöunet kuin opiskelumotivaationkin. Olin ensin innoissani tänne muuttaessani, mutta nyt en toivoisi
kenellekään tätä samaa. Olen huomannut tänne muuttaessani kuinka helppoa
on ihmisen muuttua samalaisiksi kuin kaikki muut. On ikävää nähdä miten
nuoret pilaavat oman elämänsä alkoholilla ja muilla päihteillä.
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En halua toivoa asuntolalta mitään, koska tiedän ettei sitä tulla toteuttamaan. Anteeksi kovasanaisuuteni, mutta onhan se kummallista ettei asunnon
”saamisen” jälkeen kukaan ole kysellyt sinulta vaikka niin kovasti toitotettiin,
että täällä pidetään lapsista huolta! Toivon että laittaisitte totuutta vastaavat
ilmoitukset esitteeseenne. Mm, että täällä alaikäiset juovat joka päivä alkoholia, täällä ei voi nukkua, eivätkä asuntolavalvojatkaan sinusta välitä!
yövartiointi on järjestetty, mutta silti asuntola on erittäin rauhaton ja turvaton.
asuntolassa on paljon alkoholin käyttäjiä, mikä lisää turvattomuutta.

Asuntolan järjestyssäännöt saavat siis kritiikkiä kahdesta eri suunnasta, toiset
opiskelijat kritisoivat niitä liian tiukoiksi ja toiset puolestaan valittavat siitä, että
järjestyssääntöjä ei noudateta.
Edellä on kuvattu tyypillisiä tyytymättömyyttä aiheuttavia asioita. Lisäksi voidaan
mainita, että monet opiskelijat haluaisivat jäädä asuntolaan myös viikonlopuksi.
Viikonloppumajoitukseen liittyvät säännöt (maksullisuus, perustelujen tarve)
aiheuttavat usein kritiikkiä. Tyytymättömyyttä aiheuttavat odotusten mukaisesti
myös asuntolan huonoksi koettu ”yleinen ilmapiiri” ja huonot kaverisuhteet.
Merkillepantavaa on myös se, mistä nämä ”tyytymättömäksi” määrittyvät
puhuvat yllättävän harvoin. Asuntolan vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien
puute nousee toki usein esiin, mutta silti vaikutelmaksi jää, että tämä puute ei
ole niin ratkaiseva. Samaa on sanottava asuntolaohjaajilta saadun ohjauksen,
keskustelun ja tuen puutteesta. Asuntolaohjaajiin ei olla tyytymättömiä siksi,
että ”heiltä ei saa ohjausta” vaan enimmäkseen siksi, että he eivät valvo sääntöjä
tarpeeksi tai sitten valvovat liikaakin. Tyytymättömien opiskelijoiden vastauksia
lukiessa syntyy vaikutelma, että hyvät harrastusmahdollisuudet ja asuntolaohjaajan kanssa käydyt mukavat ohjauskeskustelut ovat ylellisyyttä, joita osataan
kaivata vasta silloin kun asumisviihtyvyyden perustat ovat kunnossa. Opiskelijoiden tarvehierarkia näyttää menevän niin, että ensin olisi saatava rakennukset
kuntoon, sisätilat viihtyisiksi ja terveys hyväksi, sitten mietitään harrastuksia ja
ohjauskeskusteluja.

Tyytyväisyyttä selittävät tekijät
Tyytyväisyyteen liittyviä asioita haettiin ensisijaisesti niiden opiskelijoiden
kommenteista, jotka olivat antaneet asuntolalleen kouluarvosanan 9 tai 10.
Lisäksi käytiin läpi vastauksia, jotka olivat peräisin kohtalaisen tyytyväisiltä tai
neutraaleilta opiskelijoilta (arvosana 7-8). Näiden vastausten lukeminen vahvisti
vaikutelmaa asuntolaopiskelijoiden tarvehierarkiasta, tyytyväisyyttä selittävät
tekijät ovat osin erilaisia kuin tyytymättömyyden syyt.
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Tyytyväisten opiskelijoiden vastauksissa toistuvat huomattavan usein maininnat
asuntolan tai solun yleisesti hyvästä ilmapiiristä ja/tai asuntolaohjaajien mukavuudesta. Nyt myös harrastusmahdolllisuudet ja mielekäs vapaa-aika on
tärkeää. Asuntolarakennusten kunnosta tai sisätilojen laadusta ei puhuta niin
usein, tai sitten asuntolan kuitataan vaan yleisesti olevan ”viihtyisä”. Seuraavassa kooste tyytyväisten opiskelijoiden vastauksista:
viihtyisä, mukava ilmapiiri ja asuntolanhoitaja. Hyvät harrastus mahdollisuudet.
Asuntolassani on hyvä yhteishenki ja asuntolanvalvojalle pystyy puhumaan
erilaisista ongelmista
Asuntolan hoitaja on huomaavainen ja hänelle on tärkeää mitä oppilaille
kuuluu, mutta ei tunkeudu yksityisasioihin! :) Asuntola on melko rauhallinen,
viihtyisä ja lähellä koulua.
Tyytymättömyyteni johtuu lähinnä opiskelurauhan puutteesta (iltaisin). Asuntolassa monet asiat ovat kuitenkin hyvin ja yleisesti ottaen olen erittäin tyytyväinen asuntolaan, asuntola-ohjaajiin sekä vapaa-ajan ohjelmaan. Erityisen
ihanaa on, että asuntola-ohjaajat juttelevat paljon nuorten kanssa ja ovat
todella kiinnostuneita työstään. Heille on helppo puhua kaikenlaisista asioista.
Asuntolassa on hyvä olla, sillä tuntee olonsa turvalliseksi ja asuntolaohjaajilta
saa tarvittaessa apua ja heiltä voi mennä aina kysymään mieltä askarruttavia
asioita. Myös asuntolassa olevat kämppikset ovat ihania ja tulemme kaikki
toimeen.

Toisaalta tyytyväisten opiskelijoiden vastaukset heijastavat myös eräänlaista
suhteellisuuden tajua, asuntolalta ei vaaditakaan täydellisyyttä vaan siihen
suhtaudutaan ilmaisena ”arkikämppänä”. Opiskelija-asuntola määrittyy näissä
kommenteissa ratkaisuna (asumis) ongelmiin, kiitollisuus syntyy huonomman
vaihtoehdon muistamisesta
loisto mahdollisuus asua koulun lähellä, ettei tarvitse aina kulkea ! olen siis
hyvin kiitollinen ja ymmärränkin että paljon nuoria samassa paikassa ei ole
ihan paras juttu, mutta kyllä nuoret silti ymmärtävät missä kohtaa mennään
yli. ei asuntolalta voi vaatia täydellisyyttä mutta kyllä tää on varmaan paras
mitä voi saada :)
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Asuntola ajaa asiansa arkikämppänä, ja olen tyytyväinen asuntolan sijaintiin
kouluun ja ulkoilumahdollisuuksiin nähden. Asuntolassa mahdun elämään ja
olemaan. TV-huone on jees. Asuntolassa asuvat luokkatoverini ovat epäilleet asunnoissa hometta sairastelun takia. Olen itsekin ollut keskimääräistä
enemmän tukossa ja nuhainen asuntolassa asuessani, mutten tiedä johtuuko
se mahdollisesta homeesta, vai jostain aivan muusta. Kauppa on kaukana,
mutta pyörällä pääsee hyvin. Enemmän harmittavat niukat kulkuyhteydet,
jotka rajoittavat oleellisesti harrastusmahdollisuuksia
koska minulla ei ole asuntoa ja asuntolassa ylensä on rauhaa.
Olen tyytyväinen: Minulle asuntolapaikka on tärkeä, koska ei ole autoa ja
vaikka olisi, en jaksaisi ajaa päivittäin. Asuntolassa voin hyvin keskittyä opiskeluun, kun ei tarvitse huolehtia muista arkirutiineista. Olen tyytyväinen kun
on oma punkka, nurkka, keittiö ja suihku. En tarvitse mitään järjestettyä ajanvietettä, en edes tv:tä, olen opiskelemassa. Kiitos asuntolapaikasta!!

Lopuksi
Opiskelijoiden avoimet kommentit ja kehittämisehdotukset ovat odotusten
mukaisia ainakin siltä osin, että yleinen ilmapiiri ja yhteiset ”pelisäännöt”
nousevat tärkeiksi tekijöiksi asumisviihtyvyyden kannalta. Kun suuri joukko
ennestään vieraita ihmisiä majoitetaan samaan tilaan, niin on itsestään selvää
että ilmapiiritekijät ovat ratkaisevia.
Järjestyssääntöihin liittyvien kommenttien kohdalla on huomattava, että sääntöjä kritisoidaan kahdesta suunnasta. Toiset valittavat liian tiukoista säännöistä
ja toiset valittavat sääntöjä rikkovista asukkaista. Järjestyssääntöihin paneutumalla voidaan siis lisätä asumisviihtyvyyttä molempien ryhmien osalta. Kun
lisäksi muistetaan, että opiskelijat haluaisivat lisää vaikutusvaltaa asuntolan
asioihin ja tämä tarve näyttää usein kohdistuvan asuntolan sääntöihin, niin
yhteisesti mietityt ja laaditut asuntolan pelisäännöt näyttäisivät tarpeelliselta
kehittämisehdotukselta.
Opiskelijoiden kommenttien perusteella voidaan myös sanoa, että asuntolaohjaajien työn laadulla, hyvällä asuntolaohjauksella ja mielekkäällä vapaa-ajalla
näyttäisi olevan enemmän merkitystä tyytyväisyyden lisääjänä kuin tyytymättömyyden poistajana. Terveys ja turvallisuus menevät opiskelijoiden tarvehierarkiassa ykkössijalle. Tässä kyselyssä jäi epäselväksi se, miksi opiskelija-asuntoloista muutetaan pois. Opiskelija-asuntolasta poismuuttoon liittyy kuitenkin
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huomattavan usein myös opintojen keskeytyminen, pelkästään tästä syystä
opiskelija-asuntoloihin panostaminen ja asumisviihtyvyyden parantaminen on
myös oppimiseen ja koulutuksen läpäisyyn panostamista.
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4

Keskeisten tulosten yhteenvetoa

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntoloita koskevassa
selvityksessä tehtiin kaksi kyselyä. Henkilökuntakysely suunnattiin oppilaitosten rehtoreille/johdolle sekä asuntolaohjaajille. Kysely toteutettiin helmikuussa 2011. Toinen kysely oli tarkoitettu asuntoloissa asuville opiskelijoille.
Opiskelijakysely tehtiin maalis-toukokuussa 2011.

4.1

Henkilökuntakysely

Henkilökuntakyselyyn tuli kaikkiaan 178 vastausta. Vastauksia saatiin 47
koulutuksen järjestäjän asuntoloista. Kyselyyn osallistuneita rehtoreita tai muita
koulutuksen johdon edustajia oli 63 kpl (36 koulutuksen järjestäjän oppilaitoksista) ja asuntolaohjaajia 108 kpl (37 koulutuksen järjestäjän oppilaitoksista). 7
henkilöä jätti siis vastaamatta omaa työnkuvaa koskevaan kysymykseen.
Määrällisten vastausten perusteella opiskelija-asuntoloiden käyttöaste on
79,5 prosenttia. Asuntoloissa on keskimäärin 34 opiskelijaa per asuntolaohjaaja/ valvontahenkilö. Tämä luku on laskettu rehtorien ilmoittamien (käytössä
olevien) asuntolapaikkojen ja henkilökunnan määrän perusteella. Noin 90
prosentissa asuntoloista on myös erityisopiskelijoita. Rehtoreiden ilmoittamien
tietojen perusteella asuntoloissa on keskimäärin 19,80 erityisopiskelijaa (mediaani 10).
Asuntolaohjaajilta saatujen tietojen mukaan keskimääräinen opiskelijamäärä
per kokopäiväinen asuntolaohjaaja on 64,4 opiskelijaa. Tässä on kuitenkin
melko paljon vaihtelua, ilmoitetut määrät vaihtelevat 8 ja 235 opiskelijan välillä.
Mediaani on 60 opiskelijaa per ohjaaja. Erityisopiskelijoiden määrän ilmoittaneiden asuntolaohjaajien vastausten perusteella erityisopiskelijoita on keskimäärin 13,3 per kokopäiväinen asuntolaohjaaja (mediaani 8).
Keskimäärin 84 prosenttia tarvitsevista saa asuntolapaikan (mediaani 92 %).
Monessa oppilaitoksessa asuntolapaikka on tarjolla kaikille sitä tarvitseville.
Valintaperusteet ovat yhtenäisiä, etusijalla ovat hankalien kulkuyhteyksien
päässä asuvat, alle 18 vuotiaat ja usein myös ensimmäisen vuoden opiskelijat.
Myös sosiaalisia perusteita ja opiskelijan elämäntilanteen kokonaisuuden arviointia käytetään valintaperusteena.
Asuntoloiden nykytilan arvioinnissa, asuntolapalveluiden laadun keskiarvoksi
tulee ”melko hyvä”. Suhteellisesti heikoimman arvosanan saa taloudellisten
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resurssien nykytila. Prosenttijakaumien perusteella melko harvat vastaajat
antavat asuntolan nykytilalle huonon arvosanan. Neljännes asuntolaohjaajista
arvioi kuitenkin oman asuntolansa kunnon joko erittäin huonoksi (2 %) tai
melko huonoksi (23 %).
Lähes kaikissa opiskelija-asuntoloissa (87 %) on tietokoneen ja internetin käyttömahdollisuus. Myös ohjattu vapaa-ajan toiminta on yleistä (81 %), samoin
kuin ohjattu liikuntatoiminta (73 %). Kerhot, teemaillat ja tapahtumiin kuljettaminen ovat myös melko tyypillisiä palveluita, noin 60 prosenttia ohjaajista
mainitsee nämä. Vastausten perusteella opiskelija-asuntolat eivät kovin yleisesti
järjestä opetuksen tukipalveluita tai opintojen suorittamismahdollisuuksia, noin
viidennes ohjaajista mainitsee nämä opetukseen liittyvät palvelut.
Asuntolaohjaajilta kysyttiin myös erityisopiskelijoille järjestetyistä palveluista.
Osassa asuntoloista on samat palvelut kaikille opiskelijoille. Osa ohjaajista
kertoo, että erityisopiskelijoille on tarjolla samat palvelut, mutta heitä tuetaan
ja ohjataan muita enemmän. Osassa asuntoloista erityisopiskelijoille on tarjolla
esimerkiksi oppimisen tukeen liittyviä palveluita tai ohjauksen muotoja, nämä
palvelut (esim. rästipaja) ovat tosin usein avoinna muillekin.
Opiskelija-asuntoloiden häiriötekijöistä kysyttäessä yleisimmin koettu (suuri)
häiriötekijä on sotkeminen ja epäsiisteys. Myös iltahiljaisuuden rikkominen
ja opiskelijoiden motivoitumattomuus koetaan melko yleisesti ongelmaksi,
noin puolet asuntolaohjaajista mainitsee nämä kolmen suurimman ongelman
joukossa.
Ilta- ja yövalvonnan käytännöt koetaan usein ongelmallisiksi ja riittämättömiksi. Kyselyn perusteella vajaa 40 prosenttia asuntoloista käyttää vartioinnissa
(ainakin osaksi) vartiointiliikettä. 13 prosentissa asuntoloista ei ole minkäänlaista yöpäivystystä. Valvontaa hoidetaan melko usein valvontakameroilla ja
asuntolaohjaajan päivystys- tai työajalla. Asuntolaohjaajien varallaolo ja erilaiset
hälytyskäytännöt vaikuttavat olevan erittäin yleisiä. Viikonloppuisin valvonta
näyttäisi olevan vielä enemmän erilaisten hälytysten ja myös opiskelijoiden
oman vastuun varassa.
Asuntolaohjaajien toimenkuva on erittäin laaja ja vaihtelevasti määritelty. Yhteisiä
piirteitä ovat opiskelijoiden kokonaisvaltainen ohjaaminen ja kasvattaminen
sekä kurinpitoon ja valvontaan liittyvät tehtävät. Asuntolaohjaajat toimivat yleisesti moniammatillisessa ohjausverkostossa, tekevät yhteistyötä kotien kanssa
ja ohjaavat opiskelijoita tarvittaessa erityisasiantuntijoille. Monella ohjaajalla
työhön kuuluu myös kiinteistönhuoltoa, talonmiehen tehtäviä ja paljon ylimääräiseksi koettua sekalaista työtä. Asuntolaohjaajien on usein vaikea erottaa
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työtä ja vapaa-aikaa toisistaan. Kyselyn perusteella ohjaajien työhön kuuluu
huomattavan paljon erilaista ylimääräistä työtä, joka ei varsinaisesti kuulu viralliseen toimenkuvaan, mutta jota vain jostain syystä on ”pakko” tehdä. Esimerkiksi yöpäivystyksen käytännöt vaikuttavat olevan melko kirjavia ja asuntolan
läheisyydessä asuvat ohjaajat joustavat oman vapaa-aikansa uhraten
Noin kolmannes asuntolaohjaajista kokee, että oman työn arvostus on joko erittäin huono (7 %) tai melko huono (25 %). Henkilökunnan riittävyyden kokee
huonoksi runsas neljännes asuntolaohjaajista. Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kohdalla huonon arvosanan antaneita on 22 prosenttia. Myönteisellä
puolella näkyy se, että 80 prosenttia vastanneista pitää henkilökunnan ammattitaitoa joko erittäin hyvänä (31 %) tai melko hyvänä (49 %).
Lähes kaikilla asuntolaohjaajilla on ammatillinen koulutus. Yleisin on koulu- tai
opistoasteen koulutus (50 %). Kyselyyn vastanneet miespuoliset asuntolaohjaajat ovat naisiin verrattuna hieman paremmin koulutettuja, hieman nuorempia
ja saavat hieman enemmän palkkaa. Naispuolisilla asuntolaohjaajilla näyttäisi
vastaavasti olevan hieman enemmän työtä, ainakin jos mittarina pidetään opiskelijamäärää.
Vajaa 70 prosenttia asuntolaohjaajista kuuluu oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmään, lisäksi osa ohjaajista on ryhmissä mukana tarvittaessa. Asuntolan
rooli osana oppilaitoksen opiskelijahuoltoa näyttäisi vaihtelevan melkoisesti.
Vajaa kolmannes ohjaajista (31 %) kokee, että tilanne on erittäin hyvä. Lähes
vastaava määrä arvioi kuitenkin, että nykytilaa ei voi sanoa hyväksi (”ei hyvä
eikä huono” tai huonompi arvosana).
Selvityksessä kysyttiin myös kehittämistarpeista ja pyydettiin esittämään kehittämisehdotuksia. Opiskelijoiden osallisuuden ja oman vastuun kehittäminen
nousee tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Myös asuntolahenkilökunnan aseman
ja hyvinvoinnin kohentaminen sekä valvonnan ja opiskelijahuollon teemat
nousevat vahvasti esille. Asuntoloiden kuntoon liittyvissä kehittämisehdotuksissa nousevat esiin kodinomaisuuden ja viihtyvyyden lisäämisen tarve, asuntoloiden nykyaikaistaminen ja terveydellisten seikkojen huomiointi (rakennusten
heikko kunto, vetoisuus, kosteusmittaukset).
Asuntolaohjaajien selvä viesti on se, että opiskelija-asuntolat haluaisivat kuulua
aiempaa vahvemmin osaksi muuta oppilaitosta. Tähän liittyvissä mielipiteissä
näkyvät myös integroitumisen esteet, joita ovat esimerkiksi koettu arvostuksen
vähäisyys, asuntolaohjaajien työajat sekä asuntolaohjaajien koulutuksen ja
osaamisen puutteet. Integroitumisen halu näkyy myös opiskelijahuoltoon ja
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erityisopetukseen liittyvissä kehittämisehdotuksissa. Asuntolaohjaajat haluaisivat yleisesti kuulua opiskelijahuoltoryhmään.
Asuntoloita halutaan kehittää oppimisympäristöinä. Tähän liittyen korostetaan
asuntolan viihtyisyyden merkitystä. Kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsityksen
mukaan viihtyisä asuntola toimii ikään kuin oppimisen taustatukena tai edellytyksenä. Tehokkuusnäkökulmaa edustavat puolestaan näkemykset, joissa asuntolassa käytettyä aikaa haluttaisiin ”hyödyntää” opiskelussa. Vapaa-aika tulisi
käyttää opiskeluun, joko asuntolassa olevien ohjaajien tai sitten omaehtoisen
opiskelun myötä.
Valtakunnalliset kehittämistarpeet kohdistuvat yhtenäisten ohjeiden ja linjausten tekemiseen. Kehittämisehdotusten taustalla vaikuttaisi olevan hajanaiseksi koettu opiskelija-asuntolatoiminta, jossa säännöt ja käytännöt vaihtelevat.
Yhtenäisyyden ja ohjeistuksen kehittäminen koetaan tärkeäksi esimerkiksi
asuntolaohjaajien ja opiskelijoiden oikeusturvan vuoksi.
Kehittämisehdotusten mukaan terveys, turvallisuus, hyvinvointi ja oppiminen
liittyvät yhteen. Yövalvonnasta ja turvallisuudesta huolehtiminen, hyväkuntoiset asuntolarakennukset ja hyvät harrastusmahdollisuudet tukevat opiskelijan hyvinvointia ja sitä myöten myös oppimista.
Asuntolatoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvien kustannusten
osalta yleinen mielipide haluaisi lisää resursseja. Kustannustarpeiden kattamiseksi ehdotetaan toisinaan myös opiskelija-asumisen maksuttomuudesta luopumisesta (esim. kulukorvaukset). Osa vastaajista nostaa esiin yhteistyön kautta
syntyvät (mahdolliset) kustannussäästöt. Toisaalta monet kehittämisehdotukset
on vastaajien mielestä mahdollista toteuttaa esimerkiksi töiden uudelleenorganisoinnin avulla. Myös opiskelijoiden osallistamista esimerkiksi vapaa-ajanohjaukseen, siivoukseen tai remontteihin perustellaan kustannussäästöillä.
Tässä selvityksessä ei keskitytty tarkastelemaan asuntolakohtaisia eroja. Selvää
on kuitenkin, että asuntoloiden välillä on eroja lähes kaikissa kyselyn teemoissa.
Yleiskysymys asuntopalveluiden laadusta saa kuitenkin valtaosan ohjaajista (63
%) antamaan omalle asuntolalleen ”melko hyvän” arvosanan. Erittäin hyväksi
oman asuntolansa arvioivien määrä on 17 prosenttia. Huomattavan harva (2 %)
antaa omalle asuntolalleen huonon arvosanan. Toisaalta 17 prosenttia asuntolaohjaajista kokee, että oman asuntolan yleisarvosanaksi voi antaa korkeintaan/
vähintään/jopa ”ei hyvä eikä huono”.
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Henkilökuntakyselyn tuloksista etsittiin myös alueellisia eroja. Kyselyyn osallistuneita koulutuksen järjestäjiä tarkasteltiin läänien mukaan tehdyllä vertailulla. Tämän vertailun luotettavuutta heikentää se, että alueelta saattoi olla vain
muutama järjestäjä, eli kysymys on todennäköisesti järjestäjäkohtaisista eroista.
Tulokset eivät kuitenkaan pois sulje läänien välisiä eroja. Lääneittäin tarkasteltuna vastauksissa on huomattavan paljon kysymyskohtaista vaihtelua, mitään
systemaattista eroa maan eri osien välillä ei kuitenkaan löydy.

4.2

Opiskelijakysely

Opiskelijakyselyyn vastasi kaikkiaan 1210 henkilöä. Käytännössä kaikki asuivat
ammatillisen oppilaitoksen asuntolassa (98 %), kansanopistossa opiskelevia ja
asuvia oli 2 prosenttia.9
Lähes kaikki asuntolassa asuvat (90 %) olivat muuttaneet asuntolaan vanhempiensa luota. Opiskelija-asuntolaan muutetaan yleisimmin 51–200 kilometrin
päästä, reilusti puolet vastanneista (57 %) oli tältä etäisyydeltä.
Opiskelijakyselyn eräänä keskeisenä tarkoituksena oli asuntolatoiminnan arviointi opiskelijoita kuulemalla. Tämä arviointi tehtiin ”tärkeys-tyytyväisyys” jaottelulla, jossa opiskelijat valitsivat itselleen tärkeät asiat ja arvioivat sen jälkeen
tyytyväisyyttään tähän tärkeään asiaan.
Ensimmäisessä kysymysteemassa selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä vapaaajan palveluiden tärkeydestä ja tähän liittyvästä tyytyväisyydestä. Tärkeimmiksi
asioiksi koetaan tietokoneen/internetin käyttömahdollisuus sekä liikunta- ja
urheilumahdollisuudet asuntolassa. Sukupuolen mukaan tarkasteltuna liikuntaja urheilumahdollisuudet ovat miehille hieman yleisemmin tärkeitä. Naisopiskelijat pitävät puolestaan miehiä yleisemmin tärkeänä harrastuksiin/tapahtumiin kuljettamista, erilaisia teemailtoja ja retkiä.
Tietokoneen/internetin käyttömahdollisuuksiin ollaan kaikkein tyytyväisimpiä,
tässä keskiarvo (kouluarvosanoin 4-10) on hieman alle 8 (7,84). Myös liikuntaja urheilumahdollisuuksiin ollaan suhteellisen tyytyväisiä. Muihin harrastusmahdollisuuksiin ollaan selvästi tyytymättömämpiä.

9

Opiskelijoilta kysyttiin myös oman koulutuksen järjestäjän nimeä, valmiista valikosta järjestäjän nimesi vain 894 vastaajaa. Nämä 894 vastaajaa olivat kaikkiaan 68 koulutuksen järjestäjän asuntoloista. 305 vastaajaa kirjoitti oppilaitoksen nimen omin sanoin. Todellisuudessa
vastaajat olivat siis useamman koulutuksen järjestäjän asuntolasta.
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Opiskelua tukevien palveluiden kohdalla yleisesti tärkeäksi asiaksi nousee iltaja yöhiljaisuus. Myös opiskelumahdollisuudet asuntolassa ovat melko yleisesti
tärkeitä.
Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan opiskelumahdollisuuksiin asuntolassa (ka. 7,86).
Myös tuen saantiin erilaisissa ongelmissa tai arjen asioissa ollaan suhteellisen
tyytyväisiä. Tärkeäksi koettuun ilta- ja yöhiljaisuuteen ollaan jo selvästi tyytymättömämpiä (ka. 7,38).
Asuntolan olosuhteiden ja ilmapiirin kohdalla yleisesti tärkeiksi asioiksi
nousevat sisätilojen siisteys ja nykyaikaisuus sekä asuntolarakennusten kunto.
Myös solun ilmapiiri ja tasa-arvoinen kohtelu ovat yleisesti tärkeimpien asioiden
joukossa.
Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan asuntolaohjaajan läsnäoloon (ka. 8,34). Myös
solun ilmapiiriin, turvalliseen/kodinomaiseen arkeen ja tasa-arvoiseen kohteluun ollaan suhteellisen tyytyväisiä – keskiarvo näissä lähellä 8. Reilusti yli
puolet asuntolassa asuvista (54 %) on erittäin tyytyväisiä asuntolaohjaajan läsnäoloon. Tyytymättömyyttä aiheuttavat etenkin rakennusten kunto ja nykyaikaisuus, omien vaikutusmahdollisuuksien puute sekä joustamattomuus toiminnassa ja säännöissä. Näissä asioissa tyytyväisyyden keskiarvo on noin 6,5. Reilu
kolmannes (34 %) on erittäin tyytymättömiä asuntolarakennusten kuntoon ja
vajaa kolmannes (31 %) omien vaikutusmahdollisuuksien puuttumiseen.
Noin puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista koki keskeiseksi asumisen
haittatekijäksi iltahiljaisuuden rikkomisen/melun (51 %) ja sotkemisen/epäsiisteyden (50 %). Nämä kaksi asiaa nousevat selvästi esiin yleisimmin koettuna
haittatekijänä. Noin viidennes kokee ongelmaksi paikkojen rikkomisen (22 %)
ja asuntolan ulkopuoliset häiritsijät (22 %).
Naiset kokevat enemmän haittaa kuin miehet. Naisten ”häiriösensitiivisyys”
on suurempaa etenkin iltahiljaisuuden rikkomisen, tupakoinnin, ulkopuolisten häiritsijöiden ja riitojen suhteen. Naiset kärsivät miehiä useammin myös
koti-ikävästä. Miehet nostavat naisia useammin ongelmaksi etenkin paikkojen
rikkomisen ja väkivallan tai sen uhan.
Asuntolassa asuvilta opiskelijoilta kysyttiin yleistä tyytyväisyyttä asuntolaan
(kouluarvosanoin 4-10). Opiskelijoiden tyytyväisyyden keskiarvo oli 7,55.
Runsas neljännes asuntolassa asuvista (28 %) on erittäin tyytyväinen asuntolaansa (arvosana 9 tai 10). Toisaalta vajaa neljännes (23 %) on suhteellisen
tyytymätön, ainakin jos tyytymättömyyden merkkinä pitää arvosanaa 6 tai
vähemmän.

84

Kyselyn perusteella miehet ovat hieman tyytyväisempiä kuin naiset. Tämä
sukupuolten ero näkyy asuntolatoiminnan arvioinnin eri teemoissa (vapaa-ajan
palvelut, opiskelua tukevat palvelut, olosuhteet ja ilmapiiri), mutta ei kuitenkaan yleisarvosanassa.
Muiden taustamuuttujien mukaan katsottuna vaikuttaa sitä, että HOJKS-opiskelijat ovat hieman muita tyytyväisempiä. Asumisen kesto näkyy siten, että yli 2
lukuvuotta asuneet ovat muita tyytyväisempiä. Tätä selittää tietenkin valikoituminen. 16–17 vuotiaiden ikäryhmä on kaikkein tyytymättömin. Koulutusaloista
humanistisen ja kasvatusalan opiskelijat sekä kulttuurialan opiskelijat erottuvat
ainakin paikoin hieman muita tyytymättömämpinä. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat erottuvat kyselyssä pienenä mutta keskimääräistä hieman tyytyväisempänä asujaryhmänä.
Opiskelijoiden avoimin sanoin kirjoittamista kommenteista ja kehittämisehdotuksista haettiin tyytymättömyyden syitä ja tyytyväisyyttä selittäviä tekijöitä.
Tyytymättömyyttä aiheuttavat asuntolarakennusten ja sisätilojen huono kunto.
Omaa asuntolaa luonnehditaan usein vanhanaikaiseksi, ankeaksi ja remontintarpeessa olevaksi. Asuntolarakennusten huonon kunnon koetaan aiheuttavan
myös terveysongelmia. Heijastusvaikutukset näkyvät myös siinä, että asuntolarakennusten heikko äänieritys ”tehostaa” ilta- ja yömetelöinnin aiheuttamaa
haittaa sekä estää tarpeelliseksi koetun yksityisyyden ja oman rauhan saavuttamista.
Asuntolan järjestyssäännöt saavat kritiikkiä kahdesta eri suunnasta. Toiset opiskelijat kritisoivat niitä liian tiukoiksi ja toiset puolestaan valittavat siitä, että
järjestyssääntöjä ei noudateta. Tyytymättömien opiskelijoiden vastauksissa
näkyy myös se, kuinka asuntolaohjaajien toiminta ja asuntolan säännöt koetaan
toisinaan oman yksityisyyden loukkaajina.
Monet opiskelijat haluaisivat jäädä asuntolaan myös viikonlopuksi. Viikonloppumajoitukseen liittyvät säännöt (maksullisuus, perustelut) aiheuttavat usein
kritiikkiä. Tyytymättömyyttä aiheuttavat odotusten mukaisesti myös asuntolan
huonoksi koettu ”yleinen ilmapiiri” ja huonot kaverisuhteet.
Opiskelija-asuntolaan tyytyväiset opiskelijat kehuvat usein asuntolan tai solun
hyvää ilmapiiriä ja/tai asuntolaohjaajia. Myös harrastusmahdolllisuudet ja
mielekäs vapaa-aika on tärkeää. Tyytyväisten opiskelijoiden vastaukset heijastavat myös eräänlaista suhteellisuuden tajua, asuntolalta ei vaaditakaan täydellisyyttä vaan siihen suhtaudutaan ilmaisena ”arkikämppänä”.
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Opiskelijoiden kommenttien perusteella vaikuttaa siltä, että asuntolaohjaajien
työn laadulla, hyvällä asuntolaohjauksella ja mielekkäällä vapaa-ajalla näyttäisi
olevan enemmän merkitystä tyytyväisyyden lisääjänä kuin tyytymättömyyden
poistajana. Asumisen perustarpeet liittyvät siihen, että asuntolassa voidaan olla
terveenä, asuntolassa on viihtyisää ja yöllä saa (turvallisesti) nukuttua.
Asuntolassa asuvilta opiskelijoilta haluttiin kysyä sitä, millaisia vaikutuksia
asuntolapaikan saamattomuudella tai mahdollisella menettämisellä olisi opintojen jatkamiseen. 29 prosenttia kyselyyn vastanneista arveli keskeyttävänsä
opinnot, mikäli heillä ei olisi asuntolapaikkaa. Naisista näin tekisi 31 prosenttia
ja miehistä 26 prosenttia. Todennäköisimpiä keskeyttäjiä olisivat 1-2 lukuvuotta
asuntolassa asuneet, joista 35 prosenttia ilmoitti keskeyttävänsä opinnot. Koulutusaloittain katsottuna eniten keskeyttäjiä olisi luonnonvara- ja ympäristöalalla
(37 %). Keskeyttämistodennäköisyys lisääntyy vahvasti jos kotimatkan pituus
on 51–200 kilometriä. Yli 400 kilometrin päässä asuvista ja/tai sieltä muuttaneista jo lähes puolet arvelisi keskeyttävänsä opintonsa, mikäli asuntolapaikkaa
ei olisi.
Alueellisen vertailun luotettavuutta heikentää opiskelijakyselyssäkin se, että
koulutuksen järjestäjien lukumäärä vaihtelee eri lääneissä ja joissakin lääneissä
yksi järjestäjä dominoi tuloksia suurella vastaajamäärällään. Tämän kyselyn
perusteella tyytyväisimmät asuntola-asukkaat löytyvät Lapin ja Itä-Suomen
läänien opiskelija-asuntoloista. Tämä keskimääräistä suurempi tyytyväisyys
läpäisee kaikki kyselyn teemat (vapaa-ajan palvelut, opiskelua tukevat palvelut
ja asuntolan olosuhteet).
Asuntolakohtaisia eroja tarkasteltiin valitsemalla ne koulutuksen järjestäjät,
joissa kyselyyn vastanneita opiskelijoita oli yli 10 kpl (N=26). Näitä järjestäjiä
verrattiin yleisen tyytyväisyysarvosanan (kouluarvosana 4-10) mukaan. Valtaosalla koulutuksen järjestäjistä tyytyväisyyden keskiarvo sijoittuu koko kyselyn
keskiarvon (7,55) lähelle. Vain neljän koulutuksen järjestäjän asuntoloissa
tyytyväisyyden keskiarvo on yli 8. Selkeinä ”huippuina” erottuu kaksi koulutuksen järjestäjää, joiden sijainti selittää osaltaan aiemmin mainittuja läänikohtaisia eroja.10 Vain kolmen koulutuksen järjestäjän opiskelijat antavat omalle
asuntolalleen arvosanaksi alle 7 (heikoin arvosana 6,21).
10 Parhaimman arvosanan antoivat S. ja A. Bovalliuksen säätiön opiskelijat (N=21 ja tyytyväisyyden keskiarvo 9,24), toiseksi paras arvosana meni Kemijärven kaupungille (N=66 ja
tyytyväisyyden keskiarvo 8,75). S. ja A. Bovalliuksen säätiö erottuu esimerkiksi vapaa-ajan
palveluiden tarjonnan malliesimerkkinä. Kemijärvellä on puolestaan tämän kyselyn perusteella erinomaiset opiskelumahdollisuudet asuntolassa. Molemmille hyville esimerkeille on
yhteistä se, että asuntola koetaan kodinomaisen turvalliseksi ja asukkaat ovat tyytyväisiä
viikonloppujen aukioloon.
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LIITE 1
Henkilökuntakyselyyn osallistuneet koulutuksen järjestäjät
JÄRJESTÄJÄ
Ahlmanin koulun säätiö
Axxell Utbildning Ab
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Etelä-Savon Koulutus Oy
Harjun Oppimiskeskus Oy
Helsingin kaupunki
Hengitysliitto Heli ry
Hyria koulutus Oy
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä
Invalidisäätiö
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Järviseudun koulutuskuntayhtymä
Kainuun maakunta-kuntayhtymä
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Kemijärven kaupunki
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kiipulasäätiö
Lapuan kaupunki
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy
Mikkelin kaupunki
Optima samkommun
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Päijät-Hämeen koulutuskonserni
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Vastaajien lukumäärä
1
5
2
1
1
1
11
1
3
3
3
3
8
1
9
4
3
2
7
4
5
1
2
1
2
1
1
5
2
1
9
5
5
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S. ja A. Bovalliuksen säätiö
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Savon koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä
Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö
Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Tampereen kaupunki
Vantaan kaupunki
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Yhteensä

3
1
6
3
6
10
2
1
1
1
2
3
3
1
156

Opiskelijakyselyyn osallistuneet koulutuksen järjestäjät
Koulutuksen järjestäjä
ABB Oy
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Etelä-Savon Koulutus Oy
Forssan kaupunki
HAAGA-HELIA Oy Ab
Harjun Oppimiskeskus Oy
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Hengitysliitto Heli ry
Hevosopisto Oy
Huittisten kaupunki
Hyria koulutus Oy
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä
Hämeenlinnan kaupunki
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä
Ilmajoen kunta
Imatran kaupunki
Invalidiliitto ry
Invalidisäätiö
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
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Vastaajia (lkm)
2
11
1
10
1
14
1
35
1
3
6
2
12
11
1
1
9
3
1

Jalasjärven kunta
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Järviseudun koulutuskuntayhtymä
K-instituutti Oy
Kainuun maakunta-kuntayhtymä
Kajaanin kaupunki
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Kemijärven kaupunki
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Kuhmon kaupunki
Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry
Kuusamon kaupunki
Lahden Diakoniasäätiö
Lapuan kaupunki
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy
MJK-koulutuskeskus ry.
Marttayhdistysten liitto ry
Nivalan kaupunki
Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Paimion kaupunki
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Porin kaupunki
Päijät-Hämeen koulutuskonserni
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
S. ja A. Bovalliuksen säätiö
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Savon koulutuskuntayhtymä

1
1
119
5
2
16
14
17
1
11
66
4
44
4
1
8
2
1
10
1
1
1
1
12
1
34
1
10
23
1
3
26
16
21
17
42
7
108
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Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä
Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Turun kaupunki
Työtehoseura ry
Vaasan kaupunki
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Ylitornion kunta
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Åbolands Yrkesinstitut
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72
7
5
7
1
1
4
1
3
14
1

LIITE 2
Henkilökuntakyselyn avoimia vastauksia
Asuntolaohjaajien lisäkoulutus
Viittomakielenohjaaja
Lasten ja nuorten sosiaalinen hyvinvointi, Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, Traumaattiset kriisit, hygieniapassi, järjestyksenvalvoja, ensiapukoulutus
sosionomi
päihdetyön opintoja
emäntäkoulu
mielenterveystyön erikoistumisopinnot
kaksi ammattitutkintoa, täydennyskoulutusta
lukuisia oman alan kursseja
Siivousteknikko
koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto
vapaa-ajanohjaajan pt
kursseja nuorista ja heidän ongelmistaan ja vastaavia kursseja.
Nlp-practitioner, Seksuaalineuvoja
Yhteisöpedagogin opinnot kesken
pedagooginen pätevyys
YO, hovimestari, lasten -ja nuorten erityisohjaaja
Psykologian opinnot kesken
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vapaa-ajan ohjaaja
nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja
Suoritan ylempää amk-tutkintoa
Mahis-ohjaaja, eräopas, liikunnanohjaaja(lyhyt kurssi)
konttoriopisto,talouskoulu,erilaiset kurssit asuntolanhoitajille
oph ja muita asutolanhoitoon liittyviä koulutuksia
työpaikkaohjaaja
Perhetyön koulutus
yliopiston opintoja n. 100 op
Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto loppusoralla
lasten ja nuorten erityisohjaajakoulutus
Yliopisto
Hierojan ammattitutkinot
sisät.-kirurginen sairaanhoitaja, hallinnon koulutus
pedagoginen koulutus, psykiatrinenerikoissairaanhoitaja
päihdetyön ammattitutkinto
ammattikorkeakoulu
logistiikan perustutkinto/autonkuljettaja
lähihoitaja
Merkonomi
Lasten ja nuorten erityisohjaaja
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liikunnanohj.
YO siivousteknikko
lasten ja nuorten erityisohjaaja
Perhetyön erikoistumisopinnot
leipuri kondiittori
Medianomi amk

Asuntolaohjaajan toimenkuva
Kerro lyhyesti: millainen toimenkuva sinulla on ja mitä kaikkea
työhösi sisältyy?
Pääosin teen iltaisin töitä, paljon myös öitä. Iltaisin ohjausta ja tukemista arkielämäntaidoissa ja harrastuksissa.
Valvonta, vapaajan ohjaus, nuorten kasvun tukeminen ja ohjaaminen, oppiskelijahuoltotyö, poissaolojen ja heräämisten seuraaminen, asukasvalinnat, ym.
Asuntolassa olen läsnä, juttelen opiskelijoiden kanssa, kierrän joka solun ja
jututan opiskelijoita, vedän tiistai- iltaisin kädentaitoja (se on ollut suosittua)
siellä samalla keskustellaan kaikenlaisista asioista niin opiskeluun kuin vapaaaikaan liittyviä juttuja, joskun itketään useimmiten nauretaan. Asuntolassa
leivotaan joulun aikaan torttuja ja pipareita, ystävänpäivään ja laskiaiseen
leivotaan myös, niillä saadaan kodikasta tuoksua ja herkkuja opiskelijoille.
Siivouksista neuvotellaan aina jonkun kanssa, ihmissuhde kriisejä käsitellään aina joskus (rakkaus jutut, koti ikävä syksyllä, opiskelut ressaa, kotona
ongelmia), pyykin pesun neuvominen, siivouksen opettaminen, avaan ja
suljen ovia, suljen ikkunoita(opettajien jälkeen), majoitan ulkopuolisia majoittujia esim. oppisopimus opiskelijoita. Yleismies jantunen, ainoa iltaisin tontilla
oleva
asuntola järjestyksen valvominen. Opiskelijoiden tukeminen asumisessa, arkipäivässä yhdessä opiskelijan kanssa. Vapaa-ajan/harrastusten kehittäminen.
Välittämäminen ja ohjaaminen eteenpäin jos huomaa opiskelijalla olevan
ongelmaa esim. raha-asioissa, päihteissä, psyykkisellä tasolla. Olla mukana
arjessa ohjaavana, aikuisena, joka tukee nuoren kehitystä aikuisuuteen.
Yhteistyö opiskeijan huoltajien kanssa, koska opiskelijat ovat alaikäisiä.
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ohjaus,neuvonta,keskusteleminen nuorten kanssa. Yhteistyö vanhempien ja
esim. kuraattorin kanssa, oppilashuoltoryhmä. Huolehdin siitä, että järjestys ja
asumisrauha säilyy.Kierrän solut ja huoneet päivittäin(illoittain).
asuntola- ja vapaa-aikatoiminnan suunnittelu ja toteutus sekä sivutoiminen
opettaja 2 oppiaineessa
Olemme osana opiskelijapalveluhenkilöstöä ja osallistumme viikoittain palavereihin, jotka koskevat asuntolassa asuvia opiskelijoita. Työhön kuuluu
järjestyssääntöjen noudattamisen valvonta ja opiskelurauhan säilyminen asuntolassa kaikkina vrk-aikoina sekä varhainen puuttuminen epäkohtiin. Terveyskasvatus ja toisten ihmisten huomioonottaminen sekä opiskelijoiden henkisen
hyvinvoinnin tukeminen on osa työtämme sekä vapaa-ajan ohjaus. Paljoltikin työ on nuoren kuuntelemista ja ajan ontamista. Yhteydenpidot koteihin,
kouluun, viranomaisiin, koulun muuhun henkilökuntaan on myös olennainen
osa työtä.
opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnan järjestäminen ja organisointi, tilojen
hallinnointi, tutortoiminta, harrastetuutortoiminta, ryhmäytyminen, oppilaskunnan ohjaaminen,
ehdottomasti isoin osa työajasta --> huollollinen kasvatustehtävä. Valvoa, että
asuntolassa on turvallista, ja asumisrauha säilyy.
Valvon asuntolan järjestystä kaikella tavaalla, valvon opiskelurauhaa ja
siivousta. Selvittelen välejä. Kuuntelen asukkaisen ongelmia ja yritän auttaa.
valvon asuntolan kuntoa ja huolehdin tilojen korjauttamisesta.
vastaan yksin ”kentällä” kaikesta asumiseen,majoitukseen ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista ( aina välillä poliisi,terapeutti, palomies, isä,äiti... ) kysyjän
tarttis itse tulla alkusyksyksi mukaan seuraamaan paikan päälle, lyhyttä ja
yksiselitteistä vastausta ei ole tähän kysymykseen olemassa. !
Kasvatusohjaajana toimin omalta osaltani oppilashuoltoryhmässä. Toimin
asuntolassa oppilaitoksemme edustajana ja selvitän tarvittaessa ongelmia. Tiettyjä opiskelijoita myös herätellään kouluun ja voipa sanoa, että myös jonkinlaista kouluetsivän hommaa teen välillä, mikäli opiskelijoita ei näy koulussa.
Järjestämme myös opiskelikoille ilta-aktiviteetteja. Tällä hetkellä olen myös
n. puolet työajasta liikunnanopettajana. Työni on suunnille 50-50 asuntolan
työtä ja
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Asuntolan asioista eli majoituksesta yms. huolehtiminen sekä vapaa-ajanohjaus. Sekä muita ”juoksevia” hommia.
opettaa oppilasta itsenäiseen elämään. Kantaa vastuu yhdessä oppilaan kanssa
hänneen liittyvistä asioista.
Asuntolatoiminnan suunnittelu ja ohjaus. Opiskelijoiden ohjaaminen ja
valvonta. Työhöni kuuluu myös kaikille opiskelijoille suunnatun vapaaajan toiminnan suunnittelu ja järjestäminen sekä oppilaskunnan hallituksen
toiminnan ohjaus.
Majoitustoiminta, kiinteístöihin liittyvät tehtävät, kuntotusyhteistyö koulutusalalle (hojks, verkostoyhteistyö, tiimipalaverit), tukikeskustelut, asukaskokoukset, interventiot, ensiapu, itsenästymiseen liittyvät tehtävät, arkitaidoissa
tukeminen, innostaminen ja kannustaminen vapaa-aikatoimintaan
Valvonta ja näkyvillä olo , oppilaan kuunteleminen ja ohjaaminen arjessa.
Harrastusten organisointi ja runsaasti kuljetuksia niihin.
Arjenhallintataitojen ohjaus asuntolassa, verkostoyhteistyö opiskelijoiden
hoitotahojen kanssa, kuntoutusyhteistyö koulutusaloille sekä hojks keskustelut, yleinen valvonta, majoitustoiminta ja kasvatuskeskustelut.
Työnkuvaan kuuluu asuntolatoiminnasta vastaaminen (myös ulkopuolisille
vuokraaminen) Asuntolassa asuvien vapaa-aika toiminta ja sen kehittäminen.
Oppilashuollon osana toimiminen. Työnkuvaan ei pitäisi kuulua kiinteistöhuollolliset toimenpiteet, mutta niitä joutuu jatkuvasti tekemään.
Kolmivuorotyötä, ohjausta, sosiaalityötä
Olen asuntolaohjaajana erityisammattioppilaitoksessa. Työni on erityisopiskelijoiden päivittäisten toimien tukemista ja ohjaamista heidän asuessaan asuntoloissamme. Myöskin vapaa-ajan ohjaaminen kuuluu työnkuvaani kuten myös
asuntoliden siisteydestä vastaaminen.
Vastaavana teen työvuorotaulukot, hoidan kaiken hallinnollisen puolen, käyn
opiskelijoiden palavereissa, ohjaan ryhmiä ja yksilöitä harrastuksissa ja arjen
taitojen harjoittelussa, keskustelutuki opiskelijoille, tiimivastaavan tehtävät
tiimipalaveissa yms, vastaan asuntolan kunnon ylläpidosta, selvittelen ongelmatilanteita, yhteydenotot koululle ja koteihin, verkostoyhteistyö, ynnä paljon
muuta vastaavaa
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Asuntolan toiminnan ja vapaa-ajan toiminnan suunnittelua ja toteutusta yhdessä
muun henkilökunnan kanssa. Opiskelijahuoltoryhmän kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kodin ja koulun koordinointia asuntolassa asuvien osalta. Työvuorolistojen suunnittelu ja toteutumisen valvonta, tuntien ilmoittaminen palkkalaskentaan sähköisessä järjestelmässä. Asuntolan budjetin suunnitteluun
osallistuminen ja toteutumisen valvonta.
valvonta=ei olla humalassa, ei rikota paikkoja juttelu, yhdessä olo opiskelijoiden kanssa. toiminnan järjestäminen ja ohjaus.
Asuntolanhoitaja/valvoja huolehtii järjestyksestä ja sääntöjen noudattamisesta,
henlökohtaisesta tuen tarpeesta aina sydänsurujen kuuntelemiseen asti. Ohjaa
ja opastaa nuoria itsenäiseen elämän alkuun. Valvoo turvallisuutta niin ulkoisia
uhkia kuin sisäisiäkin kohtaan mm. palohälyyttimet yms
asuntolarauhan ylläpito.Läsnäolo, kuuntelu, ohjaus eri elämän tilanteissa.
Pidän kokki-ja autohalli kerhoa .jms.
Jatkuva iltatyö, asumisrauhan säilymisen seuraaminen. Asuntolan alueen/
asuntolan ”liikenteen” seuraaminen, onko näkyvää alkoholi ym, liikenteessä.
Mah. vieraiden tarkkailu. Vapaa-aika väl. jako esim urheilusalilla. Asunt.
kaluston ja kiint. kunnon seuraaminen. Yht. pito opisk. kotiin, opettajiin ja
kiint. hoitajiin. Ym. kaikkea ei muista.
Asuntolan valvonta, vapaa-ajan vieton suunnittelu ja toteutus, kauppakuljetukset 2x/viikko+ muut kujetukset. asuntolakurssi, tuutorkoulutus,taide ja
kulttuuri ja muut yksikön johtajan määräämät tehtävät.
Työskentelen joka toinen sunnuntai kello 18-01.30 ja ma 17.00-02.00 ti 20-02
ke 17.02 to19-02. Pidän liikunta- ja elokuvakerhoja meillä on opiskelijoille
punttisali käytössä joka ilta 17-22, samoin pingis, biljardi ja tietokoneet.
Pelailen poikien ja tyttöjen kanssa erilaisia pelejä ja keskustelen heidän kanssaan koulu ja muistakin asioista. Joskus joutuu puuttumaan erilaisiin käytös ja
muihin ongelmiin. Kerran viikossa pitää siivota omat huoneet, joitenkin kanssa
se teetttää aikapaljon työtä. Sitten alkoholi, tupakki ja häiriökäytaymiset jotka
teettävät työtä. Pääsääntöisesti OK työtä.
Yökkö; yörauha, uunin lämmitys, valvontakierros autolla, aamiaisen valmistus,
herätykset, lääkkeet, siivous/pyykkäys pienet remontit
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aamupäivät klo 8-12 siivousta. iltaisin klo 18-22 valvontaa. Kesäisin teen
perussiivot. Meillä on erikseen tyttöjen ja poikien asuntolat, jotka sijaitsevat
parin kilometrin päässä toisistaan. Lisäksi otan asukkaat vastaan syksyllä ja
teen asumissopimukset.
Päätyöni on kanslisti. Kesällä toimin hostel-vastaavana ja lukuvuoden aikana
sivutoimena asuntolavastaavana. Asuntolassa vastaan käytännön järjestelyistä.
Otan vastaan huonevaraukset. Jaan huoneet. Kerron asumisen säännöistä.
Valvon järjestyssääntöjen noudattamista. Työni on ongelmien ratkaisua. Olen
lappuliisa ja siisteyden valvoja. Roskasangot ja tupakointi koulun alueella ovat
ajoittainen ongelma. Myös kulttuurierot näkyvät keittiön käytössä. Järjestän
harvakseltaan illanviettoja ja tapaan opiskelijoita jokseenkin säännöllisesti
yhtenä iltana vkossa. Tartun ongelmiin heti ja keskustelen oppilaiden kanssa.
Koulullamme on syksystä asti ollut vapaa-ajanohjaaja, joka aktivoi nuoria
kivalla ohjelmatarjonnalla. Myös koulu-alueemme on puutarhamainen. Ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät. Myös tietokonehuoneen käyttö vastaa opiskelijoiden ilta- ja opiskelutarpeita. Opiskelijamme ovat aikuisia 18 ja yli. He ovat
avoimia, vastuullisia ja jokaisella on oma aktiivinen elämä.
Asukasvalinnat, asuntolasta/asumisesta tiedottaminen uusille ja tuleville asukkaille. Uusien asukkaiden ryhmäytysten suunnittelu ja toteutus.Vapaa-ajan
ohjauksen suunnittelu/toteutus. Kasvatus- ja muu ohjaustyö. Opiskelijahuolto.
Asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistaminen. Muiden majoittujien koordinointi+laskutus
1. Yhteisöllisyyden edistäminen opiskelija-asuntolassa ja työorganisaatiossa
(opiskelijat-henkilökunta) 2. Iltatoiminnan yleinen organisointi ja vapaa-ajan
ohjaaminen 3. Valvontatehtävät 4. kaikkea muuta maan ja taivaan väliltä, mm.
kiinteistönhoitotyöt kesäisin yms.
Opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnan kehittäminen ja järjestäminen, asuntolan
järjestyssääntöjen ylläpitäminen, oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja
oppilaiden tukeminen.
minun vastuullani on 6 asuntolaa missä on 25 huoneistoa, yhteensä 160
sänkyä. Pidän huolen attä asuntoloissa on kaikki huonekalut, televisiot, keittiönvälineet ym. kunnossa. Vastuullani on myös avaimet kaikkin huoneisiin
80 kpl (kahden henget huoneet). Oppilaiden hyvinvointi iltaisin ja öisin sekä
yhteydenpito vanhempiin jos ilmenee ongelmia
Toimin vastaava asuntolaohjaajana
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Nyt olen erityisesti palkattu töihin johtamaan kahden campuksen yhdeistämiseen. Olen erikoisaasiantuntija sosiokultturisen muutosprosessien ohjaamisessa miksi laitos katsoi että tehtävä olisi minulle sopiva. Yhdistetään toisesta
asuntolasta puutarhuriopiskelijoita ja tosiesta nuoriso-ohjaaja opsiklijat saman
akton alle. tämäm on työ joka tapahtuu ensi syksynä ja olen nyt palkattu
töihin neljä iltaa viikossa toimittamaan tämä muutosprosessi. Toimin muuten
oppilaitoksessa opettajana mm drama, projektityö, KV taito, kultturien välinen
vistintä, englanti.
valvonta, vapaa-ajan harrastusten suunnittelu, arjen hallinnan seuraaminen
ja raportointi sekä siihen liityvä ohjaustoiminta, yhteydenpito opettajiin ja
koteihin. Opiskelijoiden hyvinvoinnista hulehtiminen. Opiskelijahuolto, iltapala, harrastuvälineiden hankkiminen. Salivarausten ja ulkopuolisten kerhojen
vetäjien hankkiminen. Järjestyssääntöjen noudattamisen seuraaminen ja raportointi jne.
olen erillisalojen ohjaaja ja teen paljon työtä kehitysvammaisten kanssa. Työ
sisältää paljon tuntityöskentelyä ja yhteyden pitoa yhteiskumppaneihin, kuten
kyyteihin, lääkäriin ja terveydenhoitajaan sekä perhe- ja hoitokoteihin. Koulutukseni vuoksi minulla on myös opetusta puhdistuspalveluopiskelijoille.
Korjaan pikkuvikoja ja valvon että kaikki sujuu rauhallisesti asuntolassa.
Järjestyksen, siisteyden ja turvallisuuden valvonta, harrastetoiminnan kehittäminen, ohjaaminen ja järkkääminen, kouluyhteistyö, ulkopuolisen majoitustoiminnan hoitaminen etenkin kesäisin, kaikenlainen paperin pyörittäminen.
Vastaan Pohjolank.asuntolan toiminnasta (n.50 paikkaa). -järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpito -kasvatuksellinen ohjaus -yhteistyö asuntolan ja kodin
välillä Työni on asukkaiden kanssa elämistä, yhdessä tekemistä, kuunnellen,
ohjaten ja välillä määräillen.
asuntola ja vapaa-ajan toiminnan ohjaus sekä seikkailu ja elämys palvelut,
ea, liikunta, kurssitoiminta, kesäleirit, majoituspalvelut ulkopuolisille, oppilashuoltoryhmä, tyky toiminta, yms...
Organisoin erilaista vapaa-ajan toimintaa. Hoidan asuntolaan liittyviä asioita
esim. riitatilanteissa ja siisteysasioiden suhteeen. Kuulun opiskelijahuoltoryhmään, opistoneuvostoon ja toimin opiskelijakunnan ohjaajana. Samoin olen
ollut myös erilaisissa pienemmissä projekteissa mukana. Haasteensa työnkuvaani tuo myös se, että työskentelen kahdessa eri toimipisteessä.
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nuorten ohjaus suunnitelmien ja raporttien tekeminen toiminnan organisointi
työajansuunnittelu (työvuorolista kuudelle) yhteistyö asuntolan ulkopuolisten
toimijoiden kanssa (opiskelijahuoltotyö, kehittämisryhmät)
Asuntola- ja vapaa-ajanohjaus, talon muut päivystystehtävät (päivystystehtävät
rajoittavat asuntola- ja vapaa-ajanohjaus toimintaa merkittävästi)
Meidän asuntola Vuokatissa on pieni asuntola, joten joudan viemään opiskelijoita harrastuksiin iltaisin, liikuntasalin tarkkailu, kierrän solut 3-4 kertaa en
aina käy kaikissa soluissa mutta varmasta kaksi kertaa kaikki solut läpi, kauppakyyti kaksi kertaa viikossa on hyvä keskustelu/ kuuntelutilaisuus mitä asuntolalla tapahtuu. Kierron yhteydessä keskustelen tarvittaessa opiskelijoiden
kanssa ja tarvittaessa myös puhuttelen omassa toimistossa jos on tarvetta
ojentaa, ohjaan paintball pelejä myös päivällä Kajaanin( kao) opiskelijoille ja
iltaisin meidän asuntolan nuorille ja KAO:n muiden asuntolan nuorille. Vedän
silloin tällöin jonkun Mahis-projektin. Huolehdin myös kesäsisin majoituksesta
ja ja joulun aikaan meille majoittuu myös yritysten työntekijöitä, Osallistun
OHR-kokouksiin. Tilaan siivoukset, otan yhteyttä päivittäin opettajiin, teen
yhteistyötä muutamien yritysten kanssa ( opiskelijoille etuja yrityksistä Katinkulta, rinteet ym.)ja pelastuslaitoksen kanssa paintball merkeissä. Pesen pelien
jälkeen paintball puvut ja huolan merkkaimet ja muut varusteet pelikuntoon.
Pesen koulun rooliasut pari kertaa vuoteen. Ja varmaan on muutakin. Joo olen
sihteeri OHR:n kokouksissa ja asuntolanohjaaja tiimin kokouksissa.
Päivystystä ja valvontaa; huolehtia,että asukkailla olisi turvallista, rauhallista ja
viihtyisää,niin että he voisivat keskittyä koulunkäyntiin ja opiskeluun.Valvoa,
että asukkaat noudattaisivat järjestyssääntöjä. Huolenpito. Opiskelijoiden
valinta ja sijoittaminen huoneisiin sekä vastaanotto syksyisin. Hankinnat ja
poistot Asuntolaneuvoston kokouksiin osallistuminen, esityslistat ja pöytäkirjan teko. Yhteydenpito opettajiin, muuhun henk.kuntaan,vanhempiin,opi
skelijahuoltohenkilökuntaan.
Olen asuntolanvalvojana, työhöni sisältyy ympärivuorokautinen päivystäminen maanantaista perjantaihin saakka. Yleinen valvominen, tarkistan että
asuntolat ovat siistejä, kaikkea mitä liittyy asuntolaan kuuluu minulle.
Olen jokapaikan höylä soikkeli. Asuntolanvalvonta ja vapaa-ajanohjaus ovat
pääasialliset tehtävät. Lisäksi pienet kiinteistö huollolliset tehtävät ja muuttoapuna oleminen yms.
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Isähahmosta pappiin, opiskelijat kertovat omista huolistaan. Henkilökuljetustehtäviä täytyy tehdä vaikka ne eivät kuulu työnkuvaan. Lisäksi pienet
korjaukset. Ilta- ja vapaa-ajan toiminnan järjestäminen ja ohjaus. Opiskelijaetuuksista tiedottamista, linja-autoaikatauluaikatauluista kertominen. Yleisen
turvallisuuden ja järjestyksen ylläpito. Siisteyden ylläpidon ohjausta.
Toimenkuvaani kuulu peruslinjojen opiskelijoiden valvominen ja vapaa-ajan
toiminnassa mukana olo. Erityis- ja peruslinjojen opiskelijoiden paperiasioiden hoitaminen. Sekä toisen asuntolanhoitajan avustaminen erityisopiskelijoiden kanssa tarvittaessa.
toimenkuvaan sisältyy valvonta ohjaus oppilashuolto akvitointi vapaa-aikaan
yhteydenpito opettajiin, vanhempiin ja eri viranoimaistahoihin asuntolanhoitaja on kuuntelija iloissa suruissa
Asuntolan valvonta, ohjaus ja vapaa-ajan ohjaus
Opiskelijoiden tukena ja ohjaamassa kouluajalla ja koulun ulkopuolisella
ajalla opiskelijoiden täällä asuessa.
1.Kasvatus- ja ohjaustehtävät 2.Yhteistyö muiden asuntolaohjaajien kanssa
3.Yhteistyö nuoren vanhempien ja lähiverkostojen kanssa 4.Yhteistyö muiden
ammatillisten asiantuntijoiden kanssa 5.Työn kehittämistehtävät Nuorten
ohjaus ja tukeminen itsenäiseen elämään ja vapaa-ajan tukeminen/ohjaus.
Koulunkäynnin tukeminen.
Olen osa-aikanen (60%) ja toimin sekä kuraattorina että asuntolaohjaajana.
Työhön sisältyy: siivoustarkastukset, muuttoilmoitusten tekeminen opiskelijoiden kanssa, tarvittavien hankintojen tekeminen, asioista tiedottaminen,
asuntolan oppilasvalinnan tekeminen, mahdollisiin järjestyshäiriöihin puuttuminen, yhteyshenkilönä toimiminen sekä juuri aloittaneen tyttöjen ryhmän
rekrytoiminen.
ohjaan opiskelijoita arkielämäntaidoissa ja -asioissa kuten kaupankäynnissä,
siivouksessa, iltapalanlaitossa, discossa käynnissä, uimahallissa.... toimenkuvaan kuuluu myös yhteisöpalaverien pitäminen, opiskelijoiden kuunteleminen, riitojen selvitteleminen, lääkkeiden jakaminen, aikuisena oleminen.....
Omat nimetyt opiskelijat, joiden asioista vastaan. Henkilökohtaisen oppimisen järjestystä koskevan suunnitelman (HOJKS) teko opiskelijan kanssa
ja asumisen tavoitteiden asettaminen yhdessä opiskelijan kanssa. Yleinen
valvonta kolmessa vuorossa (ilta- ja yöaikaan lisäksi paloturvallisuusvastuu).
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Asuntolanhoitotehtävät; - kehittää asuntolan toimintaa sekä vastata asuntolan
toimintavalmiudesta ja toiminnasta. Opiskelijoiden henkilökohtaistaohjausta; -siivous, ruuanlaitto,hygenia, vapaa-ajan käyttö, terveelliset elämäntavat
ja tottumukset sekä vastuullinen käyttäytyminen. Valvoa järjestyssääntöjen
noudattamista; -kirjata rikkomukset ja toimittaa tiedot koulutusalajohtajalle
ja huolehtia rangaistusten täytäntöönpano. Huolehtia asuntolan laskutuksesta, valvoa kaluston ja irtaimiston kuntoa. Siivoustehtävät; -mitoittamattomien alueiden siivous, alueen siivoojan alle 7 vrk:n sairauslomat ja siivoukset
oppilaitoksen loma-aikana. Vuokraustehtävät; -asuntolan vuokraamisesta
ulkopuolisille(avaimet, vuodevaatteiden vaihto ja huolto, vuokrasopimukset
yms. Muut esimiehen määräämät tehtävät
Opiskelijoiden vapaa-ajan ohjaus
Työajan alussa teen aluksi vahtimestarin juttuja 2h työvuoron aikana. Asuntolassa käyntejä, harrastuksien järjestämistä ja mukana olemista sekä kuljettamista.
Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen, järjestyksen ylläpito, siisteyden
valvonta.
Kaikki, mikä eteen tulee, kun nuorten ohjaajana toimii.
Opiskelijoiden vapaa-ajan ohjaaminen, asuntolahoitajana työhön sisältyy
kaikkea mahdollista mitä asuntolan opiskelijoiden arkielämä tuo tullessaan,
erittäin laaja skaala, käytännön kokemusta tehtävään saa vain toimimalla asuntolassa ,ei voi opiskella missään oppilaitoksessa.
Toimenkuvaan kuuluu tilojen kunnosta hulehtiminen, opiskelijoiden hyvinvointi (saatavilla keskusteluihin), vapaa-ajan toiminnan järjestäminen. Yhteydenpito alaikäisen huoltajiin tarvittaessa ym.
Toimenkuvaani kuuluu valvonta, ohjaaminen, järjestyksen ylläpitäminen,
talonmiesten tilaamiset tarvittaessa, pyykinpesua ym. kaikkea mitä vaan
nuorten kanssa eteen tulee.
Enimmäkseen ilta/yövalvontaa.
Fungerar som förman för internatspersonalen. Leder arbetet på plats. Ordnar
och leder fritidsverksamhet. Ansvarar för ordning etc.

101

Oppilaat tulevat luokseni sairastuessaan ja paikkauttamaan vammojaan. Asuntoloiden järjestyksestä huolehtiminen ( neuvoen, opastaen kädestä pitäen).
Kulunvalvonta ja avaimien ajantasalla pitäminen Viikonlopun asumisluvan
myöntäminen /puoltaminen yhdessä luokanvalvojan ja huoltajan kanssa.
Osallistuminen opiskelijahuoltoryhmään ja asuntolatoimikuntaa. Hankintojen
tekeminen asuntoloihin. Ym.ym.
opiskelijoiden asuttaminen yhdessä hallintopalveluiden kanssa, asuntolakokousten järjestäminen säännöllisesti, yhteisössä mukana eläminen, hankinnoista keskustelu ja päättäminen yhdessä rehtorin kanssa, kaikenkaikkiaan
yhteisöllisyyden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ja tietyssä määrin valvonta
ja epäkohtiin ja ongelmatilanteisiin puuttuminen
- asumisen kokonaisvaltainen organisointi ( oppilaat petu ja amk (tehdään
myös vuokrasopimukset paitsi viikottain vaihtuville monimuoto-opiskelijoille), sekä kurssilaiset, henkilökunta ja ulkopuoliset (mm. vaihtarit), kesämajoittujat, vieraat ryhmät) - oppilaiden kotiuttaminen: ohjaus, tukeminen,
valvonta ja viihtyvyyden ylläpito vapaa-ajalla (mm.asuntolakurssi, 32h) - olen
ammattiosaajan työkykypassivastaava Töihin kuuluu myös kulunvalvonta ja
avainrekisterin pito. Vastaan myös ensiaputarvikkeista.
- Vastaaminen asuntolan käytännöistä sisältäen kokonaisvaltaista asumisen
ohjaustoimintaa yksilö- ja ryhmätasolla - Vapaa-ajan toiminnan organisointi ja
toteutus - Asuntolatutortoiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen - Opiskelijahuollollinen ohjaustoiminta
Vastaan kaikista asuntoloista ja olen lähin esimies asuntolahenkilöstölle.
Työhöni kuuluu toimisto tehtävät mm. työvuorolistat,tuntilistat,laskutus.
Kuulun oppilashuoltotyöryhmään ja tuon siellä esille asuntoloiden ongelmat.
Teen esitykset järjestyssääntö rikkomuksista . Kaikki majoitustoiminta ja niiden
vastaan ottaminen ja majoituksista päättäminen. Kuulun työsuojelu organisaatioon ja tyky toiminta on osa minun tehtävää. Asuntoloiden hankintojen suunnittelu ,hankintaesitykset ja laskujen hyväksyminen. Kaikki mahdollinen ....
asuntolanohjaajan toimet erityisnuorten kanssa, asumisvalmennus kaikkine
lisämausteineen tärkein tehtävän kuva.
Tähän työhön kuuluu kaikkea, pitää osata vaihtaa sulakkeet, lamput kattoihin,
uuniin, liesituulettimeen. Välillä on korjattava jopa autoja. Varmaan tärkein
on se henkinen tuki ja turva. Ratkon ongelmia jos niitä syntyy ja syntyyhän
niitä vaikka kuinka paljon, Joka päivä. Yritän saada nuoret lähtemään mukaan
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harrastetoimiin ja liikkumaan. Kuljetan kauppaan 1 kerran viikossa, sekä
harraste toimiin. Teen välillä aamu herätyksiä. Siivoustarkastukset joka viikko,
ja joskus päivittäin. Valvontaa Majoitusta.
opiskelijoiden ohjaaminen asuntolassa, heidän arjessaan ja vapaa-ajalla. Osallistuminen verkostopalavereihin ja hoijkseihin. Opiskelijoiden ongelmatilanteiden ratkominen ja läsnäolo.
majoittaminen siisteyden valvominen osittain häiriöihin puuttuminen
vapaa-ajan toimintojen järjestäminen, kerhotoiminta, valvonta, tukeminen ja
kuunteleminen.
Asuntolanvalvonta. Työaika 16-24, tarvittaessa joustan pitempään. Samalla
nuorten vapaa-ajan toiminnan suunnittelu, toteutus ja ohjaus. Tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan ohjaus oppilaitoksessamme
Työhön sisältyy oppilaiden ohjaaminen ja valvonta kaikissa asumiseen , opiskeluun ja vapaa-ajanviettoon liittyvissä asioissa.
Toimenkuvaani kuuluu asuntolassa opiskelijoiden valvonta, ohjaus... ja
työhöni kuuluu myös iltaliikuntojen vetäminen.
Aamuvuoro klo 7.30- 13.30 aamukierto. Solujen yhteisten tilojen siivousta. Iltavuoro su 18.15-24 ja ma-to 16-24 nuorten kanssa olemista, valvontaa ja ohjausta. Liikuntahallin lattian moppaus, verhon nosto ja lasku. Tavarat paikoilleen
ja ovet kiinni.
Toimenkuvaani kuuluu - Asuntolanhoitajan vastuualueena on koko asuntolatoiminnasta huolehtiminen - ulkopuoliset maksavat vieraat majoitustoiminta
- yhteydenpito huoltajiin, kurattoriin ja opettajiin - asuntolaan liittyvät kirjalliset tehtävät - opiskelijoiden hyvinvointi,ohjaus, kasvatus, opastus ja neuvonta
nuoren eri elämäntilanteissa - vapaa-ajan toiminnan järjestäminen asuntolassa
- harrastusmahdollisuuksista tiedottaminen paikkakunnalla
Aamuvuoro; Huolehdin että kaikki herää ja lähtee ajoissa kouluun. Erillaisten asioitten toimittamiset koulun puolella jos niitä on, esim. monistamiset, toimistoasiat, rikkeitten käsittelyt ym. Solujen ylläpitosiivousta(ei
huoneet) Aamuvuoro 6h. Iltavuoro 8h. Opiskelijoiden ohjausta, yhdessä
olemista, kuuntelemista, huolehtimista. Yhteisten aktiviteettien suunnittelu ja
toteutus. Häiriköintiin puuttuminen ja mahdollisista seuraamuksista huolehti-

103

minen. Yhteydenpidot huoltajiin tarvittaessa niin hyvissä kuin ikävimmissäkin
merkeissä. Siinä sivussa liikuntahallin iltakäytöstä huolehtiminen klo 16-22.
Toimenkuvaani eiole määritelty. -aamuherätykset , tarkistukset ja kierrot
huoneistoissa ja asuntolassa, yhteydenotot kotiin, sillä pääsääntöisesti opiskelijat ovat alaikäisiä. Työskentely opiskelijahuoltorymhässä. Vapaa-ajanvieton ohjaus ja järjestäminen, asuntolakurssi, Tutor.toiminta, ohjelmia koulun
juhliin,. Vierassolun majoitusjärjestelyt petivaatteiden pesu-silitys-ja vuoteiden
petaus ja huoneiden kunostusta. Sunnuntaipäivystys ja ovienavaus Opiskelijoiden kanssa käydyt keskustelut ja ohjaustilanteet esim. terveyteen-opiskeluun-vapaa-aikaan jne liittyvät asiat. Opiskelun tukeminen ja opastus
Työn ja tehtävien organisointi, yhteyksien pito sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin; yleensä esimiestyö. Asiakaspalvelu ja majoitusvarausten hallinta.
Verkostoyhteistyö opiskelijoiden asioissa ja yhteistyö kolmikannassa koulutusalaan. Valvonta ja itsenästymistaitojen ohjaus ja kasvatuskeskustelut yms
Opiskelijoiden vapaa-ajan aktiviteettien-ja toiminnan järjestäminen.
Oppilashuollollinen yhteistyö, vapaa-ajan ohjaus, arjen hallinnan tukeminen,
majoitustoiminnan ylläpito, suunnittelu, ym.
Kierrän aamukiertoja eri toimipisteiden asuntoloissa herätellen asukkaita.Teen
raportin kierrosten annista ja välitän kuraattoreille tiedoksi.Pidän yhteyttä
kuraattoreihin tarvittaessa.Hoidan majoituksia ja päivystän puhelimitse siihen
saakka, kunnes iltavalvoja aloittaa työvuoronsa. (herättelyä,valvontaa,opast
usta, ohjausta,päivystystä,majoitusta ym.)
Päätoiminen tuntiopettaja, jonka työajasta osa on asuntolatoiminnan organisointia.
Olen pääsääntöisesti vapaa-ajanohjaaja. Teen toki asumisvalmennusta asuntoloissa tarvittaessa.
tukku- ja varastotilausten teko, hankinnat, vuokrasopimukset (opiskelijat +
ulkopuoliset), vl-luvat, tilastointi, avainrahojen ja iltapalan laskutus, energialaskutus vuokralaisilta, sanktio asiat, 3- vuorotyö ohjaajana, alueen ja rakennusten
tarkkailu ja ilmoitukset häiriöistä, 9 ihmisen työvuorolistat ja tuntitoteumat
palkkahallintoon, iltapalan laitto, leirien järjestely ja ohjaus, aikuisopiskelijoiden ja ulkomaalaisten opiskelijoiden ohjaus, yhteydet koteihin ja huoltajiin,
opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin osallistuminen, verkostotyöryhmän kokoukset, asumispalveluohjaajien kokoukset, erityisoppilaiden lääkeiden jako ja
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insuliinin pisto, erilaisten vapaa-ajan harrastusten järjestäminen ja suunnittelu
+ toteutus, asumiseen liittyvät asiat, erityisoppilaiden erityistarpeiden huomioiminen; esim. hygienia, ruokavaliot, aktiviteetit. Koko asuntolan toiminnan
organisointi ja vastuu sen toimivuudesta. ym... ym....
Yhteisöohjaaja: majoittaminen, vapaa-ajanohjaus, oppilaskunnan hallituksessa
mukana olo, opiskeijoiden ohjaus, neuvonta, lääkäripalveluiden ym pariin,
riitojen selvittely.... Tänä vuonna poikkeuksellisesti linjanvetovastuuta.
Asuntolassa opiskelijoiden iltatoiminnan ohjaaminen, yöllä valvonta ja aamuvuoroissa erityisopiskelijoiden tukeminen oppitunneilla.
Toimitilahuoltajana campuksella. Työ huoneeni on asuntolassa ja huolehdin
oman osuuteni asuntolan siivouksesta ja korjaus pyyntöjen välitys. Majoituksen järjestäminen ulkopuolisille asiakkaille, opislelijoiden majoitus. Tilaisuuksien tarjoilut, järjestelyt ja kyyditykset.
Tehtäviin kuuluu asuntolan hoidosta, järjestyksestä vastaaminen ja asuntolassa
olevien sääntöjen valvominen. Muita työtehtäviä ovat opiskelijoiden neuvonta
ja vapaa-ajan toiminnan järjestäminen. Koska olen koulutukseltani nuorisoohjaaja niin olen myös tehnyt ohjaustyötä niin ryhmä kuin yksilöohjausta aina
tarpeen vaatiessa. Muita asioita työhöni sisältyy on yhteydenotot huoltajiin,
asuntolan tarvikkeiden tilaus, asuntotiimin vetovastuu, toimiminen lisäapuna
kunnan nuorisotalon puolella, virka-ajan ulkopuolella OSAON yhteyshenkilönä toimiminen, asuntolan majoitussopimusten laatiminen sekä osin siivoustyöt.
Asumisvalmennus kokonaisuudessaan lisäksi oman ryhmän vastuuohjaajan
toimet (kehityksen seuraaminen, opettajan kanssa palaverit, Hojkseihin osallistuminen yms.). Lisäksi kerhon vetäminen 1krt/vko.

Asuntolapaikan valintakriteerit
Jos ette voi tarjota asuntolapaikkaa kaikille, millaiset valintakriteerit
teillä on?
Asuntolapaikan saamiseen vaikuttaa hakijan tuen ja ohjauksen määrän tarve.
Käymme valinnassa läpi opiskelijan taustat ja hakupaperit liitteineen sekä
mahdollinen koulutuskokeilun palaute. Edellä mainittujen pohjalta teemme
arvioin/päätöksen, riittääkö hakijalle oppilaitoksen asuntolan henkilökunnan
tarjoama tuki ja ohjaus vai tarvitseeko hän tuetumman asuinpaikan opintojensa ajalle. Lisäksi myös hakijan asuinpaikka/kotikunta, sillä etusijalla ovat
pitkänmatkalaiset.
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nuorisoasteen koulutus, hankalat kulkuyhteydet
alaikäisyys kotikunta
koti kaukana tai huonot kulkuyhteydet (läheltäkin)
oman pitäjän oppilaille ei anneta as. paikkaa
Alaikäiset valitaan ensisijaisesti. Matkan pituus tai koulumatkan hankaluus
vaikuttavat myös.
Pitkämatkalaiset ja alle 18-vuotiaat ovat etusijalla.
Ensisijaisesti alle 18 vuotiaille
Matkan pituus kotiin Muut mahdolliset sosiaaliset perustelut
Hankalat kulkuyhteydet kotiin, sitoutuminen asuntolan sääntöihin ja ohjeistuksiin.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pitkämatkalaiset etusijalla
Aloittavien ryhmien pitkämatkalaiset. Matka kotiin yli 100 km. Muille pitkä
kotimatka yli 100 km.
Etäisyys
Hankalat kulkuyhteydet kotoa kouluun. Luonnonvara-alalla kaikki asuntoa
haluavat saavat asuntolapaikan.
Ensisijalla ovat opintonsa aloittavat alaikäiset sekä valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen opiskelijat
Jos alueella on kohtuulliset kulkuyhteydet
Kontinkankaan yksikkö on yksi OSAOn yksiköistä. Kontinkankaan opiskelijoista asuntolassa asuu Oulun asuntolassa 37 opiskelijaa. OSAOlla on asuntoloita Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Kempeleessä, Haukiputaalla, Limingassa,
Oulussa. Jokaisessa asuntolassa on asuntolanhoitaja + muuta henkilökuntaa.
www.osao.fi/asuntolat
Ei tarpeeksi elämänhallinnan taitoja selviytyäkseen meidän asuntolassa
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kotipaikkakunan ja koulun väliset km, matkustusmahdollisuudet, vammasta,
sairaudesta tai psykososiaalisesta tilanteesta johtuva syy
-Kaikissa yksiköissä ei ole riittävästi asuntolapaikkoja, jolloin etusijalla ovat
ne, joilla koulumatka on pitkä tai muu elämäntilanne sellainen, että tuettu
asuminen on välttämätöntä. - Asuntolapaikkaa ei kyetä tarjoamaan, mikäli
opiskelijan tuentarve sisältää kokoaikaista henkilökohtaista ohjausta ja hoitotoimenpiteitä. Tällöin yhteistyö kotikuntien kanssa palveluasumisen järjestämiseksi.
Etusijalla ovat pitkämatkalaiset, jotka eivät voi kulkea kotoa käsin kouluun ja
1. vuoden opiskelijat.
Asuntolapaikkatilanne vaihtelee suuresti paikkakunnan mukaan: Kajaanissa
täyttöaste on hieman yli sata, kun taas Kuhmossa ja Suomussalmella vajaa
30. Tästä johtuen Kajaanissa joudumme osan hakijoista karsimaan. Yleensä
karsivana tekijänä on soveltuvuus asuntola-asumiseen: tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jätämme ilman asuntolapaikkaa ne hakijat, jotka eivät ole
pystyneet edellisenä lukuvuonna noudattamaan asuntolan järjestyssääntöä.
Lisäksi mahdollisuus käyttää julkisia kulkuneuvoja päivittäisellä koulumatkalla
vähentää hakijan mahdollisuuksia asuntolapaikkaan.
kaikille halukkaille paikkaa ei voida kuitenkaan myöntää, perusteena esim
että opiskelija tarvitsee tuetumpaa asumismuotoa kun mitä omat asuntolamme
pystyvät tarjoamaan eli valintakriteerit päättävät saako opiskelija asuntola
paikan vai ei.
PIRKO on luopunut asuntolatoiminnasta kokonaan vuonna 2009.
Suonenjoen, Toivalan ja Muuruveden yksiköissä voimme tarjota asuntolapaikan kaikille tarvitsijoille, mutta Kuopion yksikössä emme.
Etäisyys asuntolasta, sosiaaliset perusteet
Kotikunta joku muu kuin Kokkola. Alle 18 v.
Toimimme keskellä Tampereen kaupunkia ja opiskelijat ovat saaneet erittäin
hyvin vuokra-asuntoja. Tämä on näkynyt positiivisesti myös siinä, että opintojen keskyttäminen on vähentynyt, kun huonot elämäntavat eivät ole levinneet. Asuntola on muutettu hallinnon tiloiksi. Perusteeena muutokselle oli
jatkuvat järjestyshäiriöt ja ilkivalta asuntolassa. Poliisi, ambulanssi ja palokunta
olivat lähes viikottaisia vierailijoita. Asuntolassa oli 48 2 hengen huonetta jotka
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täyttyivät suksyisin, mutta kevät lukukauteen mennessä kaikki fiksut oli muuttaneet pois ja viimeiseksi jäi yleensä n. 10 hengen hulivilisakki.
kotipaikkakunta
kulkuyhteydet kotipaikkakunnalle
Hankitaan asuntolapaikka, jos tarvitsee asuntolapaikan. Asuu riittävän kaukana
yli 5 km.
Opiskelijan kotipaikan etäisyys, ikä, monesko opiskeluvuosi.
1.-vuoden opiskelija, alle 18 vuotta, pitkä matka
Koulumatkan lyhyyys Päivittäiset kulkuyhteydet

Erityisopiskelijoille suunnatut palvelut
Millaisia erityisopiskelijoille suunnattuja palveluita asuntolanne
tarjoaa?
Tuetumpaa ja ohjatumpaa asumista. Yksilön mukaan pitää osata katsoa harrastukset ja arkielämäntaitojen osaaminen.
mahdollisuutta tukeen, yksilöohjaukseen
”vanhemman (ohjaajan) kanssa”

ja

keskustelu

mahdollisuus

- ei mitään meillä ei ole erityisopiskelijoita.
virallisesti ei erityisopiskelijoita, mutta erityistuen tarpeessa olevia. Palveluina
tehtäväpajat, joissa hoidetaan rästiin jääneitä koulutehtäviä klo 16 jälkeen.
Varsinaisesti asuntolassa vain asumiseen ja esim. siivoamiseen liittyvää opastusta ja yhdessä tekemistä.
Osallistuvat kaikille tarkoitettuihin toimintoihin kykyjensä mukaan
ei mitään
Meillä on vain muutama AVA:n opiskelija
pääasiassa samat kuin muillekkin oppilaille, tosin enemmällä huomiolla
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Monipuoliset liikuntapaikat/ryhmät, toiminnalliset ryhmät, nuorison kokoontumistila /(ohjattu), lainaustoiminta ja pelitiloja, lukusali, arkitaidoissa ja
vapaa-ajantoiminnoissa ohjausta, asukakokoukset, moniammatillinen kuntoutusyhteistyö
Retkeilyä ja askartelua , ostosreissuja , paljon jutustelua arjen yksinkertaisista
asioista. Kuuntelua runsaasti.
Itsenäistymistaitojen ohjausta, asukaskokouksia
Asuntolassa ei erityisoppilaita
Kyseessä erityioppilaitos
kts.ed.
yksilöohjausta arjen taidoissa(kaupat, asioinnit, askareet yms), sairauksien
hoidossa tukena (esim. keskustelutukea ja hoitotahojen kanssa sovittujen
asioiden seuraaminen), erilaisten tarpeiden huomiointi majoitusjärjestelyissä
(yksin asumisen toiveet / tarpeet), valistustoimintaa kehitellään (seksuaaliterapeutti tulossa keskustelemaan, poliisin vierailusta puhutta)
Uimahallilippuja ja kuljetusta esim.liikuntarajoitteiselle Alakerrassa kaupungin
paras kuntosali mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen esim.pesukoneen käytössä
meillä on erikseen asuntola kehitysvammaisille tai muuten tukea vaativille
opiskelijoille
mm. KÄKI-paja, käsityö ja kierrätys painotteinen kerho
Ei tarjoa.
karaoke ja sähly
Meidän asuntolassa on parhaillaan remontin 2 vaihe alkamassa viikko 10
valmistuu heinäkuu 2011 ja 3 ja viimeinen vaihe viikko 2012 ja valmistuu 2012
heinäkuu. Ei ole kuin 1 erityisopskelija. Kulke-esteet on mimimoitu ja ovet
avautuvat automaattsesti.
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Ei mitään
Ks. yllä
Meillä ei asu erityis-opiskelijoita
Ei mitään pelkästään erityisoppilaille suunnattua.

Läksykerho (on tosin avoin kaikille, ei vain erityisopiskelijoille) missä voi
tehdä rästitehtäviä yms.
Palvelut ovat samat kaikille, mutta erityisopiskelijoille jaamme enemmän
informaatiota ja tukea.
vapaaikaohjaaja fritidsledare
integroituja harrastuksia ryhmissä. Rästipaja.
Arjen toiminnan ja elämän tuleminen ja varmistaminen. Lääkkeistä, puhtaudesta, peseytymisestä ja pukeutumisesta huolehtimnen. Koulukyyteihin
ohjaaminen. Lisäksi iltaisin iltapalan ohjaus ja ajanvieton ohjaus+läsnäolo.
Nukkumaan laitto klo 21. Eli kuvaamme toimintaamme lauseella:”äiti on aina
paikalla”
Asumisvalmennus-ja ohjaus Kulj.harrastuksiin/tapahtumiin
Tavoitteena on järjestää sellaista toimintaa, mihin kaikki voivat osallistua. En
ole kokenut sitä ongelmaksi ainakaan tässä vaiheessa.
ei ole erityisopiskelijoita
Ohjattua toimintaa vapaa-ajalla ja opiskeluissa ilta aikaan mahdollista käyttää
rauhallisempaa atk-luokkaa.
ei ole
Erilaista vapaa-ajan ohjelmaa iltaisin. Asumisvalmennusta, arkielämän askareiden opettelua.
tuettua toimintaa elämänhallinta tilanteissa
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Ei ole erikseen.
Ympärivuorokautinen valvonta ylöspitoineen. Vertaisryhmän tuki, mahdollisuus osallistua toimintaan ja kehittää taitojaan.
erilaisia palveluita tarjoaa enimmäkseen opintovalmennusyksikkö Aake
kaikki palvelut on suunnattu erityisopiskelijoille
Kaikki palvelut ovat erityisopiskelijoille suunnattuja, asuntolassa ei asu kuin
erityisopiskelijoita.
Ei mitään, vaikka asuntolassamme asuu kyllä tukea tarvitsevia nuoria. Aika
monella on HOJKS eri syistä( joista minulla ei ole tietoa, ainoastaan nuoret
ovat itse kertoneet).Lisäksi monella nuorella on elämänhallinta ongelmia
monella tasolla. Oppilaitoksemme toisen kuraattorin toimenkuvassa on asuntolatoiminnan kehittäminen, joka kuitenkin on jäänyt melko vähäiseksi.
Harrastus ja tukitoimintaa. Uusia malleja kehitteillä mm. läksypaja
Erityisopiskelijoille tiiviimpi ohjaus ja neuvonta arkipäivän asioissa tarvittaessa.
Erityisopiskelijat ovat asuntolassa samalla tasolla muiden kanssa,mutta asuntolahoitaja ottaa heidän erityistarpeensa huomioon ja pyrkii tukemaan ja opastamaan heitä muita enemmän.
Asuntolanohjaajan toimesta tarjottu tuki ja ohjaus..
meillä ei asu erityisopiskelijoita
Samat palvelut kuin muillekin.
Fungerar som ett stöd för studerande främst vad gäller boende, även socialt
stöd. Hjälp med främst praktiska saker som städning, matlagning, inköp etc.
Palvelut kaikille samat, ei eritelty.
opiskelijahuollon tarjoama yksilöllinen tuki, Erva-toiminta, mahdollisuus yksinasumiseen, tutoreitten tuki

111

Huom. Meillä ei ole varsinaisia erityisopiskelijoita -tarvittaessa hojks-opiskelijoille tehostettua tukea ja ohjausta arjen asumiseen - mahdollisuus osallistua
itsetuntemus kursseihin - kuraattorilla iltavastaanottoaikoja
Kuka on erityisoppilas? Keskustelua,tukea ja rohkaisua opiskeluun. Mahdollisuus olla yhteydessä kotiin ja muihin ammattiihmisiin.
asumisvalmennusta ja harrastustoimintaa
Psykologi, fysioterapeutti, kuvaterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja
samat, kuin muillakin
erityisopiskelijoille oma asuntola
Atsa/asuminen tuettuna saavutuksena ammatti ( erillinen solu erityisopiskelijoita varten jossa omat ohjaajat)
Keskustelu, harrastusmahdollisuusksia . vapaa-ajan ohjausta, internetyhteydet,
biljardia ja bingistä. Ohjausta opiskelussa, ”rinnallakulkijaa”
Ohjeet, vapaa-ajanohjelma ym. myös kuvin. Henkilökohtainen opastus turvallisuusasioissa heti lukuvuoden alussa + poistumisharjoitukset. Asumisvalmennus oma-ohjaajamallin mukaan. Budjettien laatimista ym. ym. Itse asiassa
kaikki palvelut ovat erityisopiskelijoille suunnattuja.
Kaikessa toiminnassa huomioidaan erityisen tuen tarve. Kysymyksessä on
erityisoppilaitoksen asuntola.
Vapaa-ajan- ja asumisenpalvelut.
tanssikurssi, bänditreenit, kädentaitoja; kudontaa, askartelua, kuntosaliharjoittelua ym. Kesäisin laavuiltoja ja rantasauna sessioita sekä kotakekkereitä.
Ohjattua iltatoimintaa ja ohjattua asumista (siivoukset, iltapalan laitto ym.)
ei ole erityisopiskelijoita
Kaikki toiminta on suunnattu erityisopiskleijoille, koska kaikki ovat erityisopiskelijoita
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Tehdyt remontit
Onko asuntoloissanne tehty remontteja viimeisen 10 vuoden aikana?
Kyllä, minä vuonna ja millaisia?
Uusittu täysin nykyaikaiseksi 2007
LVI
2010, soluasuntojen saneerausta vuosittain, märkätilojen saneerausta vuosittain, asuntolan kerhotilojen saneeraus 2009
2007, putkiremontti
koko ajan jonkin verran, varsinaista peruskorjausta ei ole tehty
pintaremonttia
keittiöremontteja, pintojen maalaus
Pintaremontteja eri vuosina
Useita remontteja ja yksi asuntola rakennetaan kokonaan uusiksi.
Pintaremontteja useampi 2000 -luvulla
Vuosittain jossain asuntolassa
pieniä korjauksia vuosittain - ei suuria remontteja
Seinäjoen asuntolassa täysremontti meneillään, valmistuu 2011 kesällä, lisäksi
pientä ylläpitoremonttia tehty vuosittain kaikkia asuntoloita koskien
Tilojen peruskorjausta joissain soluissa
v. 2010 lvi-saneeraus
uusittu, kunnostettu
vuosittain eri toimipisteissä
Varpalan asuntolassa on 5 rivitaloa, joista 3 remontoitu 2006-2009 ja parhaillaan remontoidaan 2 taloa, jotka saataneen käyttöön ensi syksynä. Pohjolankadun asuntolasta pieni osa remontoitu.
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Osa taloista peruskorjattu viimeisen 7 vuoden aikana, osa odottaa peruskorjausta
2-3 vuoden aikana valtaosa kunnostettu
2008 peruskorjaus
1995 uudisrakennus/lisätilaa
Vapaa-ajan tilat saneerattu 2010
peruskorjauksia ja siistimisremontteja
uusi asuntolakiinteistö Limingan yksikköön, Oulun yksikössä asuntolan ikkunaremontti ja ulkoseinien eristys sekä maalaustyöt, sisätilojen kunnostusta
pienimuotoisesti vuosittain
joka vuosi pintaremonttia
2010 yhdessä asuntolassa uusittiin soluasuntojen keittiökaapistot, uusittiin
keittiöiden lattiapinnoitteet ja maalattiin seinät, sekä parannettiin ilmanvaihtoa,
toisessa asuntolassa tehtiin pienimuotoisia maalaustöitä. Pientä pintaremonttia
on tehty viimeisen viiden vuoden aikana tarpeen mukaan.
Kajaani: 2007-2010 asuntololoiden remontit, joiden yhteydessä huoneet
maalattiin, keittiöt nykyaikaistettiin ja kalusteet uusittiin lisäksi opiskleijoiden
huoneiden kalusteet uusittiin.
2000-luvulla. Putki- ja kylpyhuoneremontteja.
kosteat tilat 2010 ja pintaremontteja
vuosittain rivitalo tai kaksi kerrallaan
jatkuvaa peruskorjausta
Jatkuvasti ylläpitokorjauksia ja v. 2009 perusteellisempi remontti Muuruveden
yksikön asuntolaan.
perusremontti
2006 peruskorjattiin entinen vanhainkoti asuntolakäyttöön. Toisessa asuntolassa on tehty pintaremonttia vuonna 2010.
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Aikaisemmin joka kesä uusittiin pinnat ja joka toinen vuosi kalusteet.
n. 5 v sitten sisustusta, yksi asuntola peruskorjattu n.10 v sitten
vuosittain eri asuntoloissa
rakennettu 1 uusi, peruskorjattu 1, maalattu ja pesuhuoneremontteja muutamissa soluissa.
Täysi remontti, 200-luvun puolessa välissä
peruskorjaus 2010
peruskorjaukset 2005 ja 2008
2010 peruskorjaus
2007, lattiamattoja uusittu
1999: kosteat tilat, 2009 : oviremonttia, 2010: huoneiden kalusteita: kaapistot
ja kiroituspöydät, 2011 liesien uusinta yhteisiin keitiötiloihin.

Suunnitteilla olevat remontit
Onko suunnitelmissanne tehdä remontteja seuraavan 1-3 vuoden aikana?
Kyllä, minä vuonna ja millaisia?
2011-2013 Uuden asuntolan hankinta
LVI, peruskorjaus
joka vuosi solu solulta
2014, saneeraus
jatkuvaa pientä korjausta
keittiökalusteita
ikkunaramontti vuonna 2011
sauna- aj pesutilaremontti 2012
Kyllä, joka vuosi tehdään jotain
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2012, sanitära utrymmen
Pientä ylläpitoremonttia tehdään vuosittain kaikkia asuntoloita koskien
Peruskorjaus ehkä 2013. Kurikan kaupunki omistaa rakennuksen Sedu vastaa
toiminnasta.
peruskorjaus Pemon asuntolassa, Kangaspirtissä suihkutilojen uusiminen
Perusremontti pohjolankadun asuntolassa alkanee syksyllä 2012
kosteiden tilojen kartoitus ja kunnostusta 2011. Vapaa-ajantiloijen kunnostuksen jatkaminen.
jatkuvasti kunnostettavaa
Uusi asuntola 2012
peruskorjausta seuraavan viiden vuoden aikana
peruskunnostusta tarpeen mukaan eri yksiköissä
pientä pintremonttia, lukitusjärjestelmän uusiminen
2012 yhden asuntolarakennuksen ulkomaalaus.
Kuusamon asuntolan peruskorjaus; budjetti 2,2 milj.€. Piti aloittaa jo v.2010,
mutta Kuusamon kaupungin talous ei sallinut aloitusta vielä.
Ulkomaalauksia.
yleisten tilojen kuntoparannusta, paloturvallisuuden parantaminen
kattoremontteja 2011 ja 2012, suihkutilojen osa korjaus
peruskorjauksia
Ylläpitoremontteja vuosittain.
pintaremonttia
Uusi asuntolarakennus on ostettu, johon tehdään pintaremonttia.
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pintaremonttia
Peltosalmen toimipaikassa peruskorjaus, Kangaspirtin asuntolan suihkutilojen
uusiminen
2012 peruskorjataan tai tehdään uudestaan yksi (40 paikkaa)
2011, ikkunoiden tiivistys, oviremontti
Kaapistojen ja pöytien uusintaa kolmanteen rivitaloon.

Asuntoloiden valvonta arkisin ja viikonloppuisin
Kerro vielä omin sanoin: miten asuntolanne valvonta on järjestetty
arkisin ja viikonloppuisin?
Viikonloppuisin ei ole asuntola toimintaa. Opiskelijat lähtevät kotiin perjantaina ja osa tulee sunnuntai iltana takaisin. 2 yöohjaajaa valvoo yöllä ja n.10
ohjaajaa päivä aikaan.
Asuntolaohjaajat kaksivuorotyössä su klo.14.00-pe klo.16.00 välisenä aikana,
viikonloppuisin majoitus vain kouluun liittyvien tapahtumien yhteydessä.
Aamuvuoro alkaa klo 7.30 ja iltavuoro päättyy 22.00.
arkisin asuntolatyöntekijä on paikalla 17-21-23, viikonloppusin ei voi olla
asuntolassa kuin erityisellä luvalla ja siinä ollaan aika tarkkoja, hauskanpitoon
ei ole mahdollisuutta. Puhelin on aina auki asuntolatyöntekijällä ilman erillistä
korvausta, jos soitto tulee niin sitten hypätään autoon ja mennään paikalle jos
tarve sitä vaatii.
Vartiointiliike käy kerran illassa katsomassa miten asuntolassa sillä hetkellä
ollaan. Tämän käynnin jälkeen opiskelijat tietävät että nyt se on sitten ohi ja
alkavat elämään omaa elämäänsä. Asuntolaohjaajan työ aika päättyy klo 22.00.
Joten arki-iltoina toimitaan näin. Viikonloppuisin käy vartia kuten viikollakin
kerran illassa, mutta muuta valvontaa ei ole. Viikonloppuisin asuntolassa on
nuoria johtuen heidän pitkästä kotimatkastaan, jota ei ole mahdollisuus tehdä
joka viikonloppu - rahallisestikin käy liian kalliiksi. Asuntolassa viikonloput
viettävät nuoret käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja viettävät mukavia hetkiä,
päihteidenkäyttö aiheuttaa ongelmaa ja vaaratekijöitä.
työaika 17-01, yksi työntekijä, muuna aikana ei siis ketään. Vapaapäivät pe ja
la. Meillä on käytössä kulunvalvonta ja kamerat rappukäytävässä.
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Asuntolaohjaaja 3 arki-iltana keskiarvoisesti klo 22 asti, joskus myöhempään
max klo 01 asti. Vartiointiliike käy epäsäännöllisesti, harvemmin ehkä noin
kerran/kk, jos asuntoloissa levotonta, vartiointil. voi käydä esim. 2-3 krt/kk.
Viikonloppuisin ei valvontaa, koska opiskelijat kotona, vain ”ainoa koti”-asujat
asuntolassa. Lämmityskaudella marras-maaliskuussa kiinteistönpäivystys 24
tuntia jolloin heille voi soittaa esim. järjestyshäiriötilanteessa.
asuntolaohjaaja 1hlö paikalla su 18-23 asuntolaohjaaja 1hlö paikalla ma - pe
klo 9-16 asuntolaohjaaja 1hlö paikalla ma-to 15-23 osa-aikainen asuntolaohjaaja 1hlö paikalla ma-to klo 18-23 Yöllä kameravalvonta ja vartijointiliikkeen
kierros 1krt/yö Viikonloppuisin kameravalvonta ja vartiointiliikkeen kierros
1krt/yö
kulunvalvontajärjestelmä
Asuntolaohjaajan työaika ma-to klo 17.00-1.00 su 18.45-1.00. Viikonloppupäivystystä ei ole, paitsi kulunvalvonta ja kamerat. Tarvittaessa jäämme yöllä
pidempään.
Viikonloppuisin asukkaat menevät koteihinsa. Arkisin valvon ja käyn ihan
asunnoissa. Poissaolot ilmoitetaan.
arkisin osan aikaa asuntolanhoitaja, kameravalvonta, loppuyön nauhoittavat
kamerat ja vartiointiliike
Arkisin on asuntolanohjaaja paikalla 23:30 saakka. Viikonloppuisin vartiointiliike käy tarkastamassa tilanteen. Meillä ei ole montaa asujaa viikonloppuisin.
Turvakamerat tallentavat jatkuvasti ja niiden avulla voidaan tehdä kulunvalvontaa.
Asuntolaohjaajien työajat normaalisti 13.00-22.00 ja toisella 15.00-24.00. Perjantaina töissä vain toinen asuntolaohjaaja kello 10.30-14.45. Sunnuntaisin töissä
toinen kello 19.45-24.00.
24 h v uorokaudessa
asuntolanhoitajan toimesta
Arkisin asuntolaohjaaja on paikalla maanantaista torstaihin klo 14-22 (käytännössä usein pidempään). Vartiointiliike käy iltaisin/öisin koulun pihalla kääntymässä, mutta ei erikseen asuntoloilla. Viikonloppuisin asuntolalla ei ole
valvontaa. Opiskelijat eivät vietä viikonloppuja asuntolalla ilman erityistä,
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erikseen anottavaa lupaa. Opiskelijat saavat palata asuntolalle sunnuntaina.
Asuntolaohjaaja on paikalla usein sunnuntai-iltaisin muutaman tunnin ajan.
Henkilökuntaa paikalla maanantaista klo 12.00 perjantaihin klo 15.00 24h./
vrk. Viikonloppuisin asuntolassa ei voi asua, eikä loma-aikoina
As.hoitaja ark. töissä klo 15-01 ,tarvittaessa voi käyttää vartijapalvelua As.hoitaja
arkisin töissä klo 15 -01 , tarvittaessa voi käyttää vartiontiliikettä. As.hoitajao
Viikonloppuisin
Asuntolassa henkilökuntaa paikalla koko ajan ma klo 12.00 - pe klo 15.00
saakka. Viikonloput asuntola on kiinni.
Asuntolan valvonnasta vastaa asumispalveluohjaaja arkisin kello 24 saakka.
Viikonloppuisin asuntolassa ei pääsääntöisesti saa asua joten silloin ei ole
valvontaa järjestetty muutoin kuin satunnaisesti sunnuntaisin
Kaksi yöohjaajaa
Arkisin: asuntolanohjaaja klo 16.00-24.00, ohjaaja 15.00-20.00 yövalvoja 24.0008.00 Viikonloppuisin: yövalvoja su klo 18.00-02.00
Asuntolassa kaksi iltatyöntekijää ja yksi yötukihenkilö. Asuntola ei ole auki
viikonloppuisin, sunnuntai-iltaisin voi pitkänmatkalaiset tulla, vastassa yksi
ohjaaja, yöllä yksi yötukihenkilö. Ohjaajilla kasvatuksellinen työ, valvonta ei
pääpaino. Kamerat kuvaavat ulkoalueita ympäri vuorokauden.
Ma-to klo (8)9-23 ja pe (8)9-16 sekä su 18-23 henkilökunta paikalla. Ympärivuorokautinen kameravalvonta. Viikonlopuiksi saavat jäädä vain täysi-ikäiset
ja alaikäisistä erityisen pitkämatkalaiset ja vain jokaisesta kerrasta erikseen
vanhempien sopiessa asiasta henkilökunnan kanssa. Henkilökunnan paikallaolokin jo aina rauhoittaa vaikkeivat silmät voikaan aina olla joka paikassa.
olen töissä 16-24. Asun asuntolan alakerrassa olevassa asunnossa, joten olen
myös työaikojen ulkopuolella varalla. vartijat käyvät pari kertaa yössä. viikonloppusin asuntolassa on ainoastaa muutama ulkomaalainen opiskelija, tällöin
vartija käy pari kertaa yössä paikalla, muuta valvontaa viikonloppuisin ei ole.
Asuntolanhoitaja valvoo työaikana 16-23.00 ja sen jälkeen omantunnon
mukaan, asukkaita vain su klo 18-> pe klo 18 välisenä aikana
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töissä olen 16-24.00. vartia kiertää asuntolassa kaksi kertaa yössä, asukkaat
voivat tarvittessa kutsua vartian. paikkakunnalla ei poliisi päivystä aamuyöstä.
Ei valvontaa. 1-2 opiskelijaa saattaa olla asuntolassa viikonloppuisin. Tällöin
pitäisi olla esim. vartiointiliike yhteys.
arkisin yksi asuntolanvalvoja javiikonloppuisin puhelinpäivystys
Asuntolanhoitaja on sunnuntaisin 18-01.30 maanantai- torstai 17.00-02.00
perjantaisin 09.00-15.45 Viikonlopuksi opiskelijat kotiin, opiskelija määrä
meidän asuntolassa on noin 90 viikonloppuisin noin 10 opiskelijaa. Meillä on
tallentava kameravalvonta ja on ongelmia viikonloppuisin niin ei jää asuntolaan vähään aikaan. Viikonloppuisin valvontakäyntejä satunnaisesti.
Arkisin työaikani on 15.00 - 01.00 ja yö vartia käy eri aikoina kierroksen asuntola alueella klo. 01.00 jälkeen. Viikonloppuisin ei valvontaa, eikä juurikaan
opiskelijoitakaan tulevat vasta sunnuntai iltana tai maanantaina. Satunnaisesti
käyn yllätys käynneillä viikonloppuisin.
Arkisin yökkö, vkl kaikki opiskelijat kotiin
asuntola on suljettu viikonloput, koska olen ainoa työntekijä ja minulla on
viikonloput vapaata.
Arkisin ma-to Kårkullan ilta-ja yövalvoja hoitaa valvomisen ja päivystyksen.
Kårkulla vuokraa oppilaitokseltamme tiloja viereisestä rakennuksesta ja neljä
huonetta asuntolastamme. Huoneet ovat erillistilassa.
Arkisin ohjaajat työvuoroissa klo 7.30-02.00, perjantaina työntekijä lähtee klo
16.00. Ei viikonloppuvalvontaa. Ongelmatilanteissa voi tarkistaa viikonlopun
tapahtumat valvontakameroista tai avain-kulkukartoista. Hätätilanteessa asukkaat voivat soittaa vartiointiliikkeen- tai hätänumeroon.
Neljänä päivänä viikossa asuntolanvalvoja/ohjaaja töissä noin 15-01 välisen
ajan (ma-to) muina aikoina kiinteistönhoitajat päivystävät tai päivävuoron
henkilökunta valvovat oman työn ohessa. Viikonloppuisin ei valvontaa, kiinteistöpäivystystä lukuun ottamatta. Opiskelijoilla ei ole vakituista lupaa oleskella asuntolassa viikonloppuisin.
Arkisin ja viikonloppuisin pe ja su asuntolan valvonnasta vastaavat asuntolaohjaajat.
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sunnuntai-torstai 20.00-06.00 asuntolavastaava tai vapaajanohjaaja töissä.
Muina aikoina päivystäjä jolle voi soittaa
Valvonta on ilta/yöpainotteista Viikonloppuisin ei valvontaa normaalitilantaissa
opiskelijat on omat rappu tai talovastaavia henkilöitä jotka vastaa siitä aluaalta
joidenkin asioiden kohdalla. Sisäoppilasvastaavana seuraan ja saan heiltä
raportin mitä on tilanne. Kerran viikossa - kuukaudessa kokoan kaikki asukkaat tapamiseen missä pohditaan parannuskeinoja ja ratkaisuja ongelmiin.
Käytän siinä draama menetlmiä ja pedagoogisia ongelmaratkaisu menetelmiä.
14-22, 1 asuntolanhoitaja -ohjaaja on töissä, kello 22 jälkeen tavoitetaan ko.
työntekijä puhelimitse(ei korvausta). Viikonloppuisin asukkaita ei yleensä ole.
Henkilökunta tekee 3-vuorotyötä eli asuntola aukeaa ma klo 8 ja ovet suljetaan
pe klo 14. Koululle jää viikonlopuksi vain navettavuorossa olevat 2 opiskelijaa. Näiden jäävien opiskelijoiden tason tulee olla sellainen, että he pärjäävät
viikonlopun yksin ja osaavat tarvitessaan hakea apua.
Olen paikalla joka arki-ilta, viikonloppuisin asuntola on kiinni.
Vartija käy 2 kertaa yöllä asuntolassa
Arkisin asuntolaohjaajat ovat paikalla noin iltapäivästä puoleenyöhön saakka,
jonka jälkeen vartiointiliike käy kolme kertaa yön aikana kierroksella lähinnä
piha-alueilla. Yksi asuntolaohjaaja paikalla satunnaisesti arkiaamuisin. Viikonloppuisin ei normaalisti ole valvontaa kuin vasta sunnuntai-iltana.
Asuntolanhoitajan työaika painottuu iltaan klo 16-24 ja lisäksi varallaolo yöllä.
Asun asuntolassa ja olen tarvittaessa paikalla hyvinkin nopeasti.Viikonloppuisin opiskelijat matkustavat kotiin. Viikonloppuasumiseen tarvitaan aina
asuntolanhoitajan lupa.Varsinaista valvontaa ei viikonloppuisin ole, mutta
joudun joskus ”töihin” , kun asun asuntolassa ja ilmaantuu häiriöitä tai opiskelijoilla on jotakin ongelmia.
kaksi asuntolanvalvojaa ma-su iltaisin 14-22
Arki-iltaisin vapaa-ajanohjaaja on tavoitettavissa maanantaista-torstaihin +
perjantai aamupäivisin. Minulla on 2 toimipaikkaa, joten läsnä olen kummassakin paikassa suhteessa 60 ja 40 prosenttia. Meillä ei ole esim. kameravalvontaa. Viikonloppuisin päivystävät talonmiehet ovat jonkin verran opistolla
ja samoin myös tavoitettavissa tarvittaessa.
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Asuntolassa ohjaaja paikalla su klo 21-01, ma klo 7- pe klo 17. Viikonloppuisin asuntolassa ei valvontaa. Opiskelijoilla lupa viikonloppuasumiselle
vain poikkeustapauksissa, esim työssäoppimisen aikana, kun työvuoro osuu
viikolopulle. Nämä poikkeukset opiskelija anoo etukäteen ja lupa annetaan
tapauskohtaisesti.
Asuntola- ja vapaa-ajanohjaaja on tavoitettavissa puhelimitse klo 21-7.00 välillä.
Arksin asuntontolanohjaaja paikalla 17-01 ja su 19 -01 ja pe iltana 18-21 välillä
patituntia ja la tarvittaessa jos on jääjiä asuntolalle
Olen asunut asuntolan yhteydessä, samassa rakennuksessa opiskelijoiden
kanssa, joten olen 22 vuotta ollut suurinpiirtein aina tavoitettavissa aamusta
yöhön,24/7 ja myös viikonloppuisin, jos opiskelijoita on jäänyt asuntolaan
viikonlopuksi( ainakin virolaiset) työajat: varsinainen työaikani on ma ja to
11.30-18.00 ti ja ke 13.00-18.00 su 19.30-22.30 sekä varallaolo ma-ti-to 18.0023.00 ja ke18.00-24.00. Työaikana olen tavoitettavissa työhuoneestani tai
soluista ja varallaoloaikana kotoa tai puhelimella. Varallaoloaikana käyn joka
ilta kierroksen jokaisessa solussa noin kello 21-23.00 hälytyskäyntien lisäksi.
Nyt asuntoni on remontissa ja en asu asuntolan yhteydessä. Muutin joululomalla pois asuntolasta, mutta työajat ovat samat sekä käyn joka ilta varallaoloaikana noin 20.30-22.00 aikaan jokaisessa solussa katsomassa onko kaikki
hyvin. Vartiointiliikkestä käydään autolla pyörähtämässä asuntolan pihalla 1-2
kertaa /yö. tallentava kameravalvonta.
Arkisin: Varallaolo/puhelimella tavoitettavissa Viikonloppuisin: ei mitenkään,
saavat soittaa minulle jos jotain tapahtuu, vaikka on minun työaikani ulkopuolella.
Kolmena iltana viikossa on valvontaa, viikonloppuisin ja öisin ei ole mitään
valvontaa.
Asuntolaohjaaja valvoo työaikana sunnuntaista torstaihin klo 16:00 - 24:00,
mutta myös työajan ulkopuolella on puhelimitse tavoitettavissa. Viikonloppuisin myös omalla ajalla käy tarkistuskierroksella.
Arki-iltoina asuntolassa on paikalla kaksi asuntolanhoitajaa ja vapaa-ajanohjaaja. Lukuunottamatta perjantai iltaa. Toinen asuntolanhoitajista päivystää
asuntolassa yöt. Viikonloppuisin opiskelijat ovat omalla vastuullaan, vartiointiliike on hälyytettävissä ja kiertää sovitusti.
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asuntolanhoitajan työaika klo 15.00-23.50 yöisin varullaolo ,viikonloppuisin
perjantaina ja sunnuntaina as.hoitajan työaika lauantaisin varullaolo avustavana kameravalvonta
Arkisin klo 14-22on ohjaajapaikalla, viikonloppuna asuntolassamme ei saa
asua
Vuorossa aina henkilöstöä, yöllä oma yövalvonta
Asuntolassa asutaan vain arkipäivisin ja me tehdään työtä kolmessa vuorossa.
Asuntolamme yhteydessä toimii opintovalmennusyksikkö AAKE ja heillä on
kolme työntekijä, meillä asuntolan puolella on myös kolme joten työvuorolistoja pyöritetään kuudella ohjaajalla.
Asuntolanohjaaja paikalla ma,ti ja ke klo 8-16. Muulloin tavoitettavissa puhelimitse. Viikonloppuisin ja loma-aikoina opiskelijat eivät ole asuntolassa.
Ohjaajia tontilla 2-7 kappaletta opiskelijamäärästä riippuen, 21.00 ulko-ovet
lukossa. Vartija kiertää alueella yöllä ja yökkö myös.
Ohjaajia töissä kolmessa vuorossa. Painotus ilta-ajassa. Asuntola viikonloppuisin kiinni.
Arkisin ohjaajilla yö valvonta.Viikonloppuisin ei yövalvontaa. Opiskelijat
tulevat sunnuntai-iltaisin ja silloin yövalvonta. Yövalvonta su-pe.
Viikonloppuisin opiskelijoilla ei ole oikeutta olla asuntolassa. Nuoret tulevat
kuitenkin jo sunnuntai-iltaisin asuntolan(johtuen pitkistä matkoista), jolloin
valvontaa ei ole(työaikani alkaa vasta maanantaisin klo 17) Arkisin työaikani
on ma-to klo 17-23, (varallaolo klo 23-01), pe klo 12-16. Asuntolanhoitajalla
on velvollisuus asua asuntolan yhteydessä sijaitsevassa työsuhdeasunnossa.
Tästä johtuen yövalvonta on asuntolanhoitajan vastuulla. Päivät ovat vapaaaikaani, mutta usein varsinkin lukukauden alussa joudun puuttumaan myös
päivisin asuntolan toimintaan.
Asuntolanvalvoja asuu auntolassa
Arkisin työaika klo 22 saakka, jonka jälkeen varallaolo. Viikonloppuna satunnaiset käynnit paikalla.
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Arkisin asuntolanohjaajat valvovat klo 24 asti, jonka jälkeen vartijat kiertävät
pari kertaa yössä asuntolassa. Viikonloppuisin vartiointiliike hoitaa valvonnan
pari kertaa yössä kierroin.
Aamuvuorolainen aloittaa klo 7, iltavuoroon tulee kaksi ohjaajaa, joista toinen
lähtee klo 23 ja toinen klo 24.Vartija kiertää kaksi kertaa yön aikana. Asuntola
on suljettu viikonloppuisin, vain tosi pitkämatkalaiset saavat jäädä viikonlopuksi. Vartijan puh. numero on opiskelijoiden huonekansiossa. Vartija kiertää
viikonloppuisin asuntolassa. Vartijoilta saa tarvittaessa apua.
Arkisin asuntolanhoitaja paikalla iltapäivästä iltaan/yöhön,vartiointiliike käy
muutaman kerran yössä paikalla, kamerat valvovat 24 h , asuntolahoitaja tavoitettavissa öisin puhelimitse, viikonloppuisin asuntolassa ei toimintaa, suljettu.
Ei viikonloppuasumista pääsääntöisesti. Erityisluvalla mahdollista perustellusta syystä. Asuntolanohjaaja on puhelimella tavoitettavissa. Työaika arkisin
14-22, puhelmella muuna aikana.
Päivisin satunnaisesti kasvatusohjaaja ja itse olen 15.30-23.45 sunnuntaista torstaihin. Viikonloppuisin vartiointiliike.
Arkisin oma päivystys klo 01.30 saakka, muuna aikana ja viikonloppuisin
kameravalvonta.
Internatshandledarna jobbar främst kvälls och nattid 16.30-02 söndag-torsdag.
Under helger har vi telefondejour-system.
Asuntolanhoitaja tai vapaa-ajanohjaaja on paikalla klo:23.00 asti, sen jälkeen
kiinteistön miehet ovat puhelimella tavoitattavissa ja jos ongelmia ilmenee
tulevat paikalle.
Vartiointiliike ja omat opiskelijat pareittain valvovat tiloja, asuntolaohjaaja
satunnaisesti, mutta säännöllisesti paikalla
Arkisin asuntolaohjaaja vastaa valvonnasta. Viikonloppuisin ei valvontaa.
Minun työaikani on ma -to n. klo 14-21, perjantai päiväpainotteisesti. Lisäksi
asuntolassa on oppisopimus työsuhteessa nuoriso- ja vapaa-ajan opiskelija n.
25-30 h /vk, joista hän on pe 16-21, la 13-20 ja su 19-24. yöpäivystyspuhelin
on käytössä sunnuntai-illasta perjantai aamuun klo 23-06.
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Asuntolassa on viikonloppuisin opetuksellisena aikana yövalvonta klo. 21-5
(pe-la ja la-su) Kaikkina muina aikoina on puhelin päivystys
Viikonloppuisin ei asukkaita, ei päivystystä. Arkena yksi oma yövalvoja.
Viikonloppuisin meillä ei ole lainkaan valvontaa, mutta puhelimeni on tosiaan
auki 27/7 että jos viestiä tai puheluita tulee että täällä jotain tapahtuu, niin
tulen paikalle. Arkisin olemme töissä ma-ke 16-24 to 14-22, pe 8-14 ja su
18-24. Päivällä emme ole töissä.
Arkisin valvonta ympäri vuorokauden, vkl ei yleensä opiskelijoita, joten ei
myöskään vartiointia
Viikonloput suljettu. Arkisin yövalvoja.
Arkisin ma-to asuntolaohjaaja klo. 24 saakka, jonka jälkeen valvonta siirtyy
vartiointiliikkelle. Viikonloppuisin vartiointi hoitaa valvonnan kokonaisuudessaan.
Ma-to asuntolanvalvoja 24 asti töissä, muulloin puhelimella tavoitettavissa,
tallentava kameravalvonta sekä vartiointiliike
Asuntolanohjaaja on töissä sunnuntaista torstaihin klo i6.00 - 24.00 tai klo
01.00 .Viikonloppuisin asuntola on suljettu.
su: 18.00 - 02.00 ma-to: 14.00 - 02.00 pe: 10.00 - 16.00 la: ei valvontaa
Su-to asuntolaohjaaja lähtee pois klo 24. Vartija käy 2krt/yö. Ulkona tallentava
kameravalvonta. Pe-la vartijoiden kierto
Iltavalvoja työssä klo 13.30 - 21.30, ma - to Yövalvoja klo 21.30 - 24.00 ma. ti.
to ja ke klo 02.00 saakka. Sunnuntaisin työvuoro klo 18.00 - 24.00 (vuoropäivystys. Viikonloppuisin opiskelijat menevät kotiin, poikkeuksena työssäop.
jaksot. Valvontaa ei ole viikonlopuille järjestetty.
Asuntolaohjaaja työssä illalla klo 16.00-24.00. Vartija käy yöllä 2 kertaa. Lisäksi
on tallentavat valvontakamerat. Viikonloppuisin asukkaat ei ole paikalla,
vartija käy yöllä kuitenkin kierrot.
Ma,Ti,To valvonta klo.24.oo saakka KE valvonta 00.2;teen SU päivystys 18.0024.00
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Paikalla on AINA vähintään yksi työntekijä.
Asuntolamme on kiinni viikonloppuisin.
Itse olen töissä arkipäivisin klo15.00- 24.00, 24.00-06.00 vartiointiliike kiertää
satunnaisesti. Viikonloppuisin ei asuntolassa ei ole asukkaita.
Arkisin 24 t / vrk. Viikonloppuisin vain yövalvonta ja sunnuntaisin lisäksi iltavuoro n. 14-22.
Arkisin työvuorot klo 8 - 02, öisin valvontakamerat. Viikonloppuisin valvontakamerat. Työvuorossa olevalla mahdollisuus kuljettaa turvahälytintä mukana,
josta tarvittaessa suora yhteys vartiointiliikkeeseen.
Arki-iltaisin asuntolanvalvoja työskentelee asuntolassa. Viikonloppuisin kiinteistöhuolto käy satunnaisesti tarkistamassa tilanteen.
Jokaisessa asuntolassa ohjaaja. Yökkö öisin.
arkisin ohjaaja paikalla 24h/vrk. viikonloppuisin ei valvontaa (oppilaiden
asuntolassa oleva määrä minimoitu n. 2 hlöä)
Arkisin ja viikonloppuisin puhelinpäivystys yöllä ja viikonloppuna koko
viikonlopun.
Oma päivystys arkisin (yöllä paikalla 1 ohjaaja.) Viikonloppuisin asuntola
suljettu.
Varalla ololla puhelimella tavoittaa henkilökunnan jäsenen joka päivystysvuorossa. Päivystysrinki koostuu vapaaehtoisista työntekijöistä joiden työnkuvaan
se kuuluu. Hälytys tehtäviin lähtee kaksi henkilöä.
Arkisin asuntolan valvonnan suorittaaa asuntolanhoitaja klo 23 asti ja sen
jälkeen vartiointi ajaa tarkastamassa pari kertaa yössä tilanteen. Viikonloppuisi
asuntola ei ole valvottu paitsi tarvittaessa siellä voi käydä vartijat.
Viikonloppuisin olemme suljettuna. Viikolla on yksi asuntolan ohjaaja yövuorossa ja tarvittaessa soitetaan vartiointiin
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Tyytyväisyys vapaa-ajan palveluihin

Opiskelijoiden tyytyväisyys asuntolan palveluihin ja olosuhteisiin (prosenttijakaumat)
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Tyytyväisyys opiskelua tukeviin palveluihin
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Tyytyväisyys olosuhteisiin ja ilmapiiriin
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Iän mukaan

Tyytyväisyys opiskelija-asuntolaan taustamuuttujien mukaan (keskiarvot)
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Iän mukaan jatkuu
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Iän mukaan jatkuu
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HOJKSin mukaan
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HOJKSin mukaan jatkuu
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HOJKSin mukaan jatkuu
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Pohjakoulutuksen mukaan
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Pohjakoulutuksen mukaan jatkuu
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Pohjakoulutuksen mukaan jatkuu
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Aiemman koulumenestyksen mukaan (enintään peruskoulun käyneet, alle 6:n ja yli 9:n keskiarvot poistettu vähäisen vastaajamäärän
takia)
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Aiemman koulumenestyksen mukaan (enintään peruskoulun käyneet, alle 6:n ja yli 9:n keskiarvot poistettu vähäisen vastaajamäärän
takia) jatkuu
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Aiemman koulumenestyksen mukaan (enintään peruskoulun käyneet, alle 6:n ja yli 9:n keskiarvot poistettu vähäisen vastaajamäärän
takia) jatkuu
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Koulutusalan mukaan (luonnontieteiden ala poistettu vähäisen vastaajamäärän takia)
Matkailu-, Sosiaali-,
ravitsemis-, terveys-,
ja
ja
talousala liikuntaala
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Matkailu-, Sosiaali-,
ravitsemis-, terveys-,
ja
ja
talousala liikuntaala

Koulutusalan mukaan (luonnontieteiden ala poistettu vähäisen vastaajamäärän takia) jatkuu
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Matkailu-, Sosiaali-,
ravitsemis-, terveys-,
ja
ja
talousala liikuntaala

Koulutusalan mukaan (luonnontieteiden ala poistettu vähäisen vastaajamäärän takia) jatkuu
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Asuntolassa asumisen keston mukaan
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Asuntolassa asumisen keston mukaan jatkuu
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Asuntolassa asumisen keston mukaan jatkuu
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Äidinkielen mukaan
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Äidinkielen mukaan jatkuu
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Äidinkielen mukaan jatkuu
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