
ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1.  Asuntolan  järjestyssäännöt  koskevat  kaikkia  Ammattiopisto  Lappian  asuntoloissa
asuvia  opiskelijoita  sekä  vierailijoita.  Yleisesti  hyväksyttyjen  sääntöjen  lisäksi  sekä
asukkailta että vierailijoilta edellytetään siisteyttä ja rauhallista käyttäytymistä. 

2.  Jos opiskelija haluaa asunnon asuntolasta,  täytyy siitä  tehdä kirjallinen hakemus.
Valinnassa  otetaan  huomioon  koulumatka,  kulkuyhteydet  sekä  muut  mahdollisesti
asiaan vaikuttavat tekijät. Asuntolaan ei oteta asumaan opiskelijoita, jotka lukuvuoden
aikana syyllistyvät selviin rikkomuksiin. 

3.  Asuntolan  asukkailla  on  asuinhuoneen  ja  ulko-oven  avain.  Asuntolaohjaajalla  on
oikeus  mennä  asuinhuoneeseen  sekä  tarkastaa  huone.  Huoneiden  ja  muiden
asuntolatilojen teknisistä tarkastuksista ilmoitetaan asukkaille etukäteen. 

4.  Vierailuajat ovat 14.00 – 21.00. Vierailijoiden tulee muistaa, etteivät he saa häiritä
asukkaiden  opiskelurauhaa.  Asukas  on  vastuussa  vierailijoistaan.  Asuntolassa  on
hiljaisuus  klo  22.00  -  07.00  välisenä  aikana.  Niiden  asukkaiden,  joiden
kulkumahdollisuudet antavat myöten, on poistuttava asuntolasta viikonlopuiksi. 

5.  Asuntolaan  ei  saa  tuoda  lemmikkieläimiä  lukuun  ottamatta  Louen  asuntolan
poikkeuksia.

6. Asukkaat siivoavat huoneensa, yhteiset tilat  ja asuntolan ulkoalueet säännöllisesti
asuntolassa vaadittavan siisteystason mukaan. 

7. Asukkaat vastaavat osaltaan asuntolan järjestyksestä ja irtaimistosta. Asuinhuoneen
seiniin  voi  kiinnittää  julisteita  ym.  vain,  jos  se  ei  vaurioita  huoneen  seiniä  (esim.
sinitarralla).  Rakenteiden  sekä  kaluston  vioittamisesta  tai  särkemisestä  peritään
vastuulliselta täysi korvaus. Asuinhuoneessa tapahtuneista vahingonteoista vastaavat
asuinhuoneen asukkaat. Asukas on velvollinen ilmoittamaan rikkoutumisista välittömästi
asuntolaohjaajalle. 

6.  Kaikkien  päihteiden  käyttö,  hallussapito  sekä  niiden  vaikutuksen  alaisena
esiintyminen  on  asuntolassa  ehdottomasti  kiellettyä.  Asuntolaohjaaja  voi  varmistaa
opiskelijan päihtyneisyyden. Päihteiden käytöstä tai  niiden hallussapidosta poistetaan
asuntolasta määräajaksi tai erotetaan asuntolasta määräajaksi tai kokonaan. Päihteet
takavarikoidaan ja alkoholijuomat hävitetään. Uhkapelien pelaaminen asuntolassa on
kiellettyä. Tupakointi on kielletty asuntolassa ja sen ulkoalueilla. 
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7.  Aseiden,  ampumatarvikkeiden,  räjähteiden  ja  muiden  vaarallisten  esineiden  ja
aineiden tuominen ja säilyttäminen asuntolassa on kielletty. 

8.  Järjestyssääntöjen  rikkomisessa  noudatetaan  lain  ammatillisesta  koulutuksesta
(531/2017)  mukaista  kurinpitomenettelyä.  Rangaistuksina  käytetään  huomautuksia,
varoituksia sekä asuntolasta poistamisia ja erottamisia. Huomautukset antaa asuntolan
henkilökunta. Kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori.  Häiritsevän, väkivaltaisesti  tai
uhkaavasti  käyttäytyvän  tai  toisen  henkeä  tai  terveyttä  vaarantavan  opiskelijan  voi
kuraattori/asuntolaohjaaja/lähijohtaja määrätä poistumaan asuntolasta enintään kolmen
päivän ajaksi. Yli kolmen päivän erottamisista päättää koulutuksen järjestäjän asettama
monijäseninen  toimielin.  Asukkaalle  ja  hänen  huoltajalleen  varataan  tilaisuus  tulla
kuulluksi rikkomusta käsiteltäessä. 

9. Asuntolan alueeksi katsotaan asuntolarakennus sekä asuntolan piha-alue. Asuntola-
alueet määritellään toimipaikkakohtaisesti. 
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