
SOPIMUS ASUNTOLAPAIKAN OSOITTAMISESTA 
 
Keski-Pohjanmaan Ammattiopisto Kannuksen toimipaikka osoittaa allekirjoittaneelle opiskelijalle asun-
tolapaikan oppilaitoksen opiskelija-asuntolasta.  
Vastaanottamalla asuntolapaikan sitoudun noudattamaan asuntolan järjestyssääntöjä(liite 1) ja asumista 
koskevia muita määräyksiä ja ohjeita.  
 
Jokainen koululta asuntolapaikan saava opiskelija(sekä alaikäisen huoltaja) allekirjoittaa sopimuksen asuntolapaikan osoitta-
misesta. Opiskelijalta kerätään 100 € suuruinen vakuusraha, jonka saa myöhemmin avaimen poisluovutuksen yhteydessä 
takaisin. Huoneita luovutettaessa suoritetaan alkutarkastus ja takaisinluovutuksen yhteydessä huoneen kuntoa verrataan 
alkuperäiseen. Mikäli huoneen kunnossa havaitaan puutteita, toimitaan alla olevan käytännön mukaan.  
 
Asunnolle aiheutetuista vahingoista, avaimen katoamisesta tai siivouksien laiminlyönnistä laitetaan aina tapauskohtaisesti 1. 
ja 2.vuonna lasku, 3. vuonna vähennetään sitten vakuusrahasta. 
 
Vastaanottaessani asuntolapaikan annan suostumukseni siihen, että asuntolaohjaaja, koulutusohjaaja, vartiointiliike, kiinteis-
tönhoitajat tai muu toimialapäällikön määräämä henkilö voi käydä huoneessani oppilaitoksen avaimilla, mikäli 

• yleisen turvallisuuden ja järjestyksen valvonta 
• huoneesta kuuluu häiritsevää melua 
• on syytä epäillä päihdyttävien aineiden käyttöä kuten alkoholi, tupakka, huumeet yms. 
• on syytä epäillä vierailua koskevien määräysten tai muutoin asuntolan järjestyssäännön tai annettujen määräysten 

rikkomista 
• oppitunnilta tai työvuorosta poissaolon vuoksi on aiheellista tarkistaa mahdollinen sairastuminen 
• on tarpeen todeta, että huonetta ja kalustusta on hoidettu asuntolan sääntöjen mukaisesti 

 
Koulun alueella sekä kaikissa asunnoissa on kameravalvonta, jota hoitaa asuntolan henkilöstö. Asuntoihin on järjestetty myös 
ulkopuolista valvontaa sekä ovien avauspalvelu henkilökunnan vapaa-ajalla. Oven avaus henkilöstön työajan ulkopuolella 
maksaa aina n. 50 €, josta oppilaitos laskuttaa jälkikäteen opiskelijaa.  
 
Asuntolaan saavutaan maanantaina aamupäivän aikana. Viikonloppuasumiseen ja sunnuntaina asuntolaan tuloon on kysyttä-
vä aina erikseen lupa asuntolanohjaajalta. Yövieraat on sallittu asuntolassa ainoastaan asuntolanohjaajan luvalla.  Mikäli joku 
pakottavasta syystä joutuu asumaan opistolla syys-, joulu- tai talviloman aikana, on siitä sovittava etukäteen asuntolanohjaa-
jan kanssa. Kesäloman aikana asukkaiden edellytetään asuvan muualla. 
 
Vain eläintenhoitajaopiskelijoilla (kennellinja) on lupa tuoda 1 koira asuntolaan. Muita pieneläimiä ei saa asuntolaan tuoda. 
Muiden koulutuslinjojen opiskelijoilla ei ole lupa tuoda eläimiä asuntolaan. 
 
Kaappien, laatikostojen ja henkilökohtaisen omaisuuden tarkastaminen voi tapahtua vain, mikäli ko. tilanteessa opiskelija on 
itse paikalla tai siihen on erikseen saatu opiskelijan lupa. Tästä poikkeuksena opiskelijan oma jääkaappi tai pakastin, mikä 
voidaan tarkastaa hygieniasyistä tarpeen vaatiessa.  
 
Opiskelun aikana on työssäoppimisjaksoja. Kun opiskelija lähtee työssäoppimisjaksolle, voi tulla eteen asuntolapaikan luo-
vuttaminen jakson ajaksi. Takaisin tullessaan opiskelija saa asuntolapaikan, muttei välttämättä samaa asuntoa. 
 
Oppilaitoksen tai asuntolan järjestyssääntöjen tai asumista koskevien muiden määräysten rikkomisesta voidaan antaa rangais-
tus kuten oppilaitoksen asuntolan järjestyssäännöissä ja laissa ammatillisesta koulutuksesta (630/98), 951/2011, asetuksen 
811/1998 ja tupakkalain 698/2010 mukaan on säädetty. 
 
Olen lukenut asuntolan järjestyssäännöt sekä sopimuksen ja sitoudun noudattamaan niitä. Sopimusta tehdään kaksi kappalet-
ta. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. 
 
 
 
Kannuksessa     /     2015  
 
 
 
_______________________  ______________________________  
 Opiskelijan allekirjoitus, nimenselvennys      Huoltajan allekirjoitus 
 
 
Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus, asema ja nimenselvennys: 
 
 
 ____________________________  
Asuntolanohjaaja, Kaisu Salminen  
   
 
 
 



Liite 1 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ammatillisen peruskoulutuksen ja kansanopiston opiskelija-asuntoloiden järjestyssäännöt 
 
Nämä säännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annettujen lakien 630/1998, 951/2011,asetuksen 811/1998 ja tupakkalain 698/2010 mukaisesti. 
 
Asuntolasääntöjen lisäksi asuntolassa asuvan opiskelijan on noudatettava koulutuksen 
järjestäjän yleisiä järjestyssääntöjä ja niiden nojalla annettuja tarkempia ohjeita. 
 
1 Järjestyssääntöjen tavoitteet 
Koulutuksen järjestäjä tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden asua ilmaiseksi tai kansanopisto-opiskelijoiden osalta maksullisesti opintojensa aikana opiskelija-
asuntolassa. Sääntöjen tavoitteena on asumis- ja opiskelurauhan sekä turvallisuuden ja viihtyvyyden 
säilyminen ja edistäminen asuntolassa. Jokainen asukas ja alaikäisten kohdalla myös asukkaiden huoltajat sitoutuvat 
noudattamaan näitä järjestyssääntöjä asuntolasopimuksella. Asuntolassa asuvat ovat vastuussa siitä, että vieraat noudattavat samoja sääntöjä. 
 
2 Järjestyssääntöjen soveltamisalue 
Asuntolalla tarkoitetaan oppilaitoksen hallinnassa olevaa asuntolarakennusta piha-alueineen ja seurustelu- ja sosiaalitiloineen. Nämä säännöt koskevat kaikkia 
asuntolassa asuvia opiskelijoita, heidän vieraitaan ja muita asuntolassa asioivia.  
 
Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikissa asuntola-asumisen tilanteissa ja niihin välittömästi liittyvissä yhteyksissä. 
 
3 Asuntolan henkilökunnan tehtävät ja toimivalta 
Asuntolassa toimii asuntolaohjaajia, yövalvojia, laitoshuoltajia sekä kiinteistöhuoltajia, päivystäviä opettajia ja muita tehtäviä hoitavia työntekijöitä. Asuntola-
toiminnan kehittämisryhmästä vastaa nimetty toimialapäällikkö ja asuntolasta vastaa nimetty 
koulutuspäällikkö/toimialapäällikkö toimipaikoittain. Henkilökunnan tehtävänä on auttaa ja tukea asukkaita arjen taitoihin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa, 
vastata asukkaiden kanssa yhdessä paikan viihtyvyydestä ja vapaa-ajantoiminnasta, valvoa sääntöjen noudattamista sekä kuulua toimialan opiskeluhuoltoryh-
mään ja toimipaikan opiskeluhyvinvointiryhmään. Asuntolaohjaajat tekevät viikoittain tarkastukset huoneisiin ennalta sovittuna aikana. 
 
4 Asumisoikeus 
Asuntolassa asuvat ne opiskelijat, jotka ovat tehneet asuntolasopimuksen oppilaitoksen kanssa. Asumisoikeuden saanut opiskelija saa asua toimipaikkakohtai-
sen asuntolasopimuksen määräämän ajan hänelle osoitetussa asunnossa. Asuntolassa saa asua viikonloppuisin ja lomapäivinä ainoastaan kunkin asuntosopi-
muksen mukaisesti. Sopimuksessa kerrotaan, miten viikonloppuasumista haetaan ja kuka sen myöntää. Asumisoikeuden edellytyksenä on, että opiskelija 
osallistuu säännöllisesti oppilaitoksen 
opetukseen. Asuntolassa saa oleskella opiskelupäivän aikana ainoastaan terveydenhoitajan, opettajan tai asuntolaohjaajan luvalla. Sairaustapauksessa olisi 
mentävä kotiin. 
 
5 Avaimet 
Asuntolan avaimet luovutetaan asukkaalle asuntolasopimusta ja takuumaksua vastaan. Avaimen luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty. Jos avain katoaa, 
asukas on velvollinen kustantamaan uuden avaimen teettämisen ja mahdollisen sarjoittamisen 
kustannukset. 
 
6 Vierailijat 
Vierailuaika asunnoissa päättyy klo 21:00. Yövieraita ei asuntolassa sallita kuin poikkeustapauksissa asuntolaohjaajan luvalla. 
 
7 Lemmikkieläimet 
Asuntolaan ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Poikkeuksena ovat eläintenhoitaja ja luonto- ja ympäristöalan opiskelijoille sallitut lemmikkieläimet asuntolasopi-
muksen mukaisesti. 
 
8 Asumis- ja opiskelurauha 
Asuntolassa käyttäydytään asiallisesti kaikkia kohtaan. Asuntolan tiloissa vältetään melua ja meteliä sekä muuta häiriöitä aiheuttavaa toimintaa. Tärkeää on 
hyvä asumis- ja opiskelurauha. Toisen opiskelijan henkilökohtaisen koskemattomuuden häiritseminen esim. kiusaaminen ja omaisuuteen koskeminen on 
kielletty. Kaikista asuntolassa tapahtuneista häiriöistä ja epäkohdista on ilmoitettava heti asuntolaohjaajalle. Asuntolan hiljaisuus alkaa klo 22:00 ja päättyy klo 
6:00. Toisten asukkaiden huomioon ottaminen on jokaisen velvollisuus. Jokaiselle on taattava mahdollisuus nukkumiseen. 
 
9 Yleinen siisteys 
Asuntolan asukkaan on päivittäin huolehdittava oman huoneensa sekä yhteisten tilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Asukas siivoaa itse huoneensa sekä 
vuorollaan yhteiset tilat. Asukkaan tulee huolehtia myös asunnon välittömässä läheisyydessä olevan ulkoalueen siisteydestä. Asuntolaohjaajat tekevät siivous-
tarkastukset joka viikko. Jos asukas kehotuksista huolimatta laiminlyö siivousta, asunto siivotaan oppilaitoksen toimesta ja siivouksen maksaa asuntolan asukas. 
Kaikenlainen tahallinen sotkeminen ja siivouksen laiminlyönti johtaa kurinpitotoimiin ja korvausvelvollisuuteen. 
 
10 Opiskelija-asuntolan omaisuudesta huolehtiminen 
Jokaisen asukkaan tulee käsitellä huolellisesti asuntolan omaisuutta. Seiniin ja oviin naulaaminen on kielletty. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta 
on ilmoitettava välittömästi asuntolaohjaajalle. Tahallinen omaisuuden vahingoittaminen tai hukkaaminen on korvattava ja se johtaa 
kurinpitotoimiin. Asuntola ei vastaa asukkaiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. Asukkaan tulee hankkia tarvittaessa itse henkilökohtaisille tavaroilleen 
vakuutus. 
 
11 Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 
Oppilaitoksemme on savuton (L698/2010) ja päihteetön. Asuntolassa ei saa polttaa tupakkaa eikä sähkötupakkaa, ei käyttää nuuskaa, alkoholia 
eikä huumeita. Myös lääkkeiden väärinkäyttö on kielletty. Edellä mainittuja ei saa myöskään myydä eikä pitää hallussaan eikä niiden vaikutuksen alaisena saa 
esiintyä asuntolan alueella. Mikäli asukasta epäillään edellä mainituista, hänelle annetaan mahdollisuus epäilyksen poistamisen todistamiseen puhallustestauk-
sella tai toimittamalla huumetestaus koulutuksenjärjestäjän ohjeistuksen mukaisesti. 
 
12 Palo- ja räjähdysvaaralliset aineet sekä aseet 
Yleisen turvallisuuden säilymiseksi asuntolaan ei saa tuoda ilotulitteita, räjähteitä eikä 
ampuma-, terä- ym. aseita. 
 
13 Turvallisuus 
Kaikki noudattavat yleisiä palo- ja turvallisuusohjeita. Asuntolaohjaajat sekä valvontaa ja kiinteistönhoitoa suorittavat henkilöt voivat 
hätätilanteissa joutua käymään huoneissa/asunnoissa. Asuntolaohjaajilla ja valvontaa suorittavilla henkilöillä on turvallisuuden ja asumisrauhan säilyttämiseksi 
oikeus poistaa häiriötä aiheuttava ulkopuolinen henkilö asuntolasta. Kun kyseessä on asuntolan asukas, ryhdytään tarvittaviin kurinpitotoimiin. Asuntoloissa on 
tallentava kameravalvonta yleisten tilojen kulunvalvonnan seuraamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Asuntolan alueella tapahtuvassa liikenteessä on nouda-
tettava erityistä varovaisuutta sekä liikenne-opasteita. Ajoneuvot on pysäköitävä niille varatuille paikoille. 
 
14 Vapaa-aika 
Asukkaalla tulee olla vapaa-ajanvakuutus voimassa osallistuessaan vapaa-ajantoimintaan. 
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