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LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Nämä järjestyssäännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017)
mukaisesti. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia asuntolassa asuvia henkilöitä sekä heidän vieraitaan.
Asuntolassa asuvan opiskelijan on huolehdittava siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan
järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen lisäksi opiskelijoiden tulee noudattaa nettietikettiin,
kestävään kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita.
Järjestyssäännöillä edistetään asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Sääntöjen
tavoitteena on myös turvata asuntolayhteisön toimivuus ja antaa yhteisön jäsenille tietoa heidän
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
Järjestyssääntöjä noudatetaan asuntolarakennuksessa ja sen piha-alueilla. Asuntolatoiminnasta
vastaa asuntolanohjaaja. Asuntolatoiminnan järjestämiseen osallistuu lisäksi oppilaitoksen muuta
henkilökuntaa ja ulkopuolisia toimijoita. Henkilökunnan tehtävänä on auttaa ja tukea asukkaita
arjen taidoissa ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa, vastata asukkaiden kanssa yhdessä paikan
viihtyvyydestä ja vapaa-ajantoiminnasta, valvoa sääntöjen noudattamista sekä tukea asukkaiden
opintojen etenemistä.
Jokainen asukas ja alaikäisen kohdalla myös asukkaan huoltaja(t) ovat asuntolasopimuksen
allekirjoittaessaan hyväksyneet asuntolan järjestyssäännöt ja sitoutuneet noudattamaan niitä.
1§
Käyttäytyminen
Opiskelijan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Opiskeluyhteisössä jokaista kohdellaan
tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, kielestä, alkuperästä, uskonnosta, vakaumuksesta,
terveydentilasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Henkinen ja ruumiillinen kiusaaminen, väkivaltainen käyttäytyminen, vihapuhe, nettikiusaaminen,
opiskelun estäminen tai häirintä ovat ankarasti kiellettyjä.
2§
Asuminen
Asuntolassa käyttäydytään asiallisesti kaikkia kohtaan ja toisten asukkaiden huomioon ottaminen
on jokaisen velvollisuus. Asuntolan kaikissa tiloissa tulee välttää melua ja muuta häiriötä
aiheuttavaa toimintaa, jotta asumis- ja opiskelurauha säilyvät.
Asumisoikeuden edellytyksenä on, että opiskelija osallistuu säännöllisesti oppilaitoksen
opetukseen. Opintojen tulee edetä opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
Asuntolassa saa asua viikonloppuisin ja lomapäivinä ainoastaan opiskeluun liittyvästä syystä
asuntolanohjaajan antamalla luvalla.

Jokainen asukas on oman vakuutusturvansa piirissä kaikissa asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä
tilanteissa. Poikkeuksena on asuntola-asumisen arjen taitojen moduli, joka kuuluu osaksi opintoja.
Tällöin on voimassa oppilaitoksen opiskelijoita koskeva vakuutus.
Asuntolan hiljaisuus alkaa klo 22.00 ja päättyy klo 06.00. Asukkaiden tulee olla omissa
asunnoissaan hiljaisuuden aikana.
3§
Siisteyden ylläpitäminen
Asuntolan ja sen ympäristön siisteydestä huolehtiminen kuuluu kaikille asukkaille. Asukkaat ja
asuntolanohjaaja sopivat siivouskäytänteistä asumisen alkaessa yhdessä.
Asunto on pidettävä siistinä. Asuntolanohjaaja tarkistaa säännöllisesti huoneiden siisteyden.
Asuntolanohjaaja tekee huoneiden siisteys- ja kuntotarkastuksen asuntolasopimuksen päättyessä.
Siivouksen toistuva laiminlyönti, tahallinen sotkeminen sekä tilojen ja kaluston rikkominen
johtavat kurinpitotoimenpiteisiin tai asuntolapaikan menettämiseen. Jos asunto joudutaan
siivouttamaan asukkaan pois muuton jälkeen, asukas on velvollinen vastaamaan siivouksen
kustannuksista.
Asunto on tyhjennettävä henkilökohtaisista tavaroista loma-ajoiksi, samoin pidempien työpaikalla
tapahtuvan oppimisen jaksoilla, koska asunto voidaan tällöin ottaa muuhun käyttöön.
4§
Asuntolan omaisuudesta huolehtiminen
Asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai
katoamisesta on ilmoitettava välittömästi asuntolanohjaajalle.
Oppilaitos ei vastaa asukkaiden henkilökohtaisesta omaisuudesta.
5§
Turvallisuus
Jokaisen on noudatettava annettuja turvallisuusohjeita.
Asuntolan piha-aluetta, yleisiä tiloja ja sisäänkäyntiä valvotaan tallentavalla kameralla
turvallisuuden lisäämiseksi.
Asuntolan alueella tapahtuvassa liikenteessä on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä
liikenneopasteita. Ajoneuvot pysäköidään niille varatuille paikoille.
Turvallisuussyistä asukas on velvollinen ilmoittamaan asuntolanohjaajalle, mikäli hän on poissa
asuntolasta yön yli. Alle 18-vuotiaan kohdalla ilmoituksen tekee opiskelijan huoltaja.
Läsnäolotaulu pitää jokaisen asukkaan pitää ajan tasalla itse laittamalla oman magneettinsa
oikeaan kohtaan. Vaihtoehdot ovat paikalla/poissa.
Jokainen asukas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kaikissa asuntolassa tapahtuneista
häiriöistä ja epäkohdista asuntolanohjaajalle tai oppilaitoksen muulle henkilökunnalle.

6§
Avaimet
Asuntolan avaimet luovutetaan asukkaalle, kun sopimus on allekirjoitettu. Avaimen
luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty.
Jos avain katoaa, asukas on velvollinen kustantamaan uuden avaimen teettämisen. Yöllisestä, klo
23 -06 välisenä aikana tapahtuvasta ovien avaamisesta veloitetaan asukkaalta erillinen korvaus.
7§
Tupakointi
Tupakoinnissa noudatetaan yleistä tupakkalakia. Tupakointi on kielletty asuntolan alueella, samoin
sähkötupakka ja nuuskan käyttö.
8§
Alkoholi, huumeet ja muut päihteet
Päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen
asuntolan alueella sekä asumiseen liittyvissä tilaisuuksissa on kielletty. Oppilaitos voi velvoittaa
opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, mikäli on perusteltua syytä
olettaa, että asukas on huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai että asukkaalla on riippuvuus
huumeista.
9§
Vaaralliset aineet sekä aseet
Terä- ja ampuma-aseiden ja voimankäyttövälineiden, ilotulitteiden sekä vaarallisten aineiden
tuominen asuntolan alueelle on kielletty.
10 §
Vierailijat
Vierailuaika asunnoissa päättyy klo 21.00. Vieraat eivät voi olla asuntolassa ilman huoneen
haltijaa. Yövieraita ei asuntolassa sallita.
11 §
Lemmikkieläimet
Lemmikkieläinten tuonti asuntolaan ei ole sallittu.

12 §
Arjen taitojen moduli
Asuntolassa järjestetään arjen taitojen moduli uusille asukkaille. Moduli sisältyy asuntolassa
asuvien HOKS:aan ja sen suorittaminen hyväksytysti on asuntolapaikan pitämisen edellytyksenä.
13 §
Vapaa-aika
Asuntolassa järjestetään vapaa-ajantoimintaa sekä oppilaitoksen tiloissa, että sen ulkopuolella.
Asuntolanohjaaja tiedottaa toiminnasta asukkaille. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.
14 §
Seuraamukset rikkomuksista
Opiskelijan rikkoessa asuntolan järjestyssääntöjä, voidaan keskustelun/kuulemisen jälkeen antaa
kirjallinen huomautus, kirjallinen varoitus tai erottaa opiskelija asuntolasta määräajaksi. Ennen
alaikäisen opiskelijan erottamista on kuultava myös hänen huoltajaansa.
Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä
kurinpitorangaistusta. Opiskelija voidaan kuitenkin erottaa opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai
jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen
perusteella on perusteltua.
Asuntolasta erottamisesta korkeintaan kolmen kuukauden ajaksi päättää rehtori. Pidemmästä
ajasta tai kokonaan erottamisesta päättää koulutuksen järjestäjän asettama kurinpitotoimielin.

