
  
 
 
ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
Hallitus hyväksynyt 14.10.2010 
 
 

Nämä säännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/1998, 
asetuksen 811/1998 ja tupakkalain 698/2010 mukaisesti. Sääntöjen tarkoituksena on 
edistää opiskelijoiden viihtymistä ja turvata asumis- ja opiskelurauhaa. Säännöt 
koskevat kaikkia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opistojen asuntoloita. 
Asuntolatoimintaa ohjaa ja valvoo asuntolanvalvoja tai -hoitaja. Rehtorilla on oikeus 
antaa näitä sääntöjä tarkentavia ohjeita.  

 
1. Opiskelija-asuntolan alueena pidetään koulun/asuntolan aluetta piha-

alueineen. 
 

2. Asiaton liikennöinti koulun alueella on kielletty. 
 

3. Opiskelija-asuntolassa saavat asua ainoastaan ne henkilöt, joille on myönnetty 
asumisoikeus. 

 
4. Nämä säännöt koskevat sekä asuntolassa asuvia että siellä vierailevia. 

Asuntolassa asuva on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat 
asuntolan järjestyssääntöjä. 

 
5. Asuntolassa oleskelu on oppituntien aikana sallittua ainoastaan erityissyistä, 

esim. sairaustapauksissa, terveydenhoitajan tai opettajan luvalla. 
 

6. Asuntolassa oleskelu vapaapäivinä ja loma-aikoina on sallittu opiskelijoille, 
jotka ovat erityisistä syistä saaneet luvan. 

 
7. Ulkopuolisten vierailuajat ovat arkisin klo 17.00 - 21.00, muissa tapauksissa 

asuntolanvalvojan luvalla. 
 

8. Opiskelurauhan ja riittävän levon turvaamiseksi hiljaisuus klo 22.00 – 06.00.  
 

9. Kaikenlainen toisen opiskelijan henkilökohtaista koskemattomuuden 
häiritseminen (esim. kiusaaminen, omaisuuteen koskeminen) on ehdottomasti 
kielletty. 

 
10. Opiskelijoiden tulee huolehtia oman asuinhuoneensa, yhteisten tilojen ja piha-

alueen siisteydestä viikoittain. Oppilaitoksella on oikeus siivouttaa huone 
asukkaan laskuun, jos tämä on laiminlyönyt puhtaanapidon. 

 
11. Huoneiston/solun/huoneen ovet on pidettävä lukittuina aina. Oppilaitos ei 

vastaa opiskelijan omaisuuden katoamisesta tai sille tapahtuneesta vahingosta. 
 

12. Asuntolaan ei voi tuoda lemmikkieläimiä. 
 

13. Ilotulitteiden, räjähteiden ja ampuma- ym. aseiden säilyttäminen ja hallussapito 
asuntolassa on ehdottomasti kielletty. 
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14. Asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella. Omaisuuden vahingoittumisessa 
tai katoamisesta tulee viipymättä ilmoittaa asuntolanvalvojalle. Rikottu tai 
hukattu omaisuus tulee korvata. 

 
15. Päihteiden ja huumeiden vaikutuksen alaisena esiintyminen, hallussapito, 

välittäminen ja käyttäminen on ehdottomasti kielletty. Koulun henkilökunta 
takavarikoi alkoholituotteet. 

 
16. Tupakointi on kielletty opiskelija-asuntoloissa ja niiden alueella (L698/2010) 

 
17. Asuntolassa tapahtuneista häiriöistä tulee ilmoittaa asuntolanvalvojalle ja 

kiinteistöä koskevista epäkohdista talonmiehelle. 
 

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus, takuumaksun 
menettäminen sekä seurauksena voi olla 
- kirjallinen varoitus (1. ja 2.) tai  
- asumiskielto yhdestä viikosta yhteen kuukauteen tai 
- asumiskielto määräajaksi tai  
- asuntolasta erottaminen 
- tupakkalain rikkomisen seuraamukset määräytyvät koulutuksen järjestäjän 

yleisten järjestyssääntöjen mukaisesti: 1. kirjallinen huomautus, 2. kirjallinen 
varoitus, 3. rikesakko, 4.määräaikainen erottaminen. 
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