
 

ASUNTOLAPAIKKAHAKEMUS 
 
 

Sukunimi Etunimet 

Henkilötunnus Kotikunta 

Katuosoite: 
 
 
Postinumero ja –toimipaikka 

Opiskelijan puhelin: 
 
 
Huoltajan nimi, osoite ja puhelin: 

Olen tullut valituksi Etelä-Savon Tutkinto jota opiskelen 
ammattiopistoon  

Luonnonvara-ala - Mikkeli, Salosaari 
 

 

 Vuosiluokka 1. 2. 3. 
Luonnonvara-ala – Pieksämäki, Kuusitie  

 Aikaisemmat asuntolassa asumisen rikkeet: 
 (2.-3.vuoden opiskelijat) 

Matkan pituus yhteen suuntaan kotoa opiskelupaikkakunnalle: km 

Selvitä, miksi koulunkäynti ei kotoa käsin päivittäin ole mahdollista? 

Hakemus on palautettava yhdessä opiskelupaikan vahvistuslomakkeen kanssa oppilaitoksen 
opintotoimistoon. Valintapäätöksestä ilmoitetaan postitse. Lisätietoja saat asuntolanhoitajilta. 

Jos minut hyväksytään asuntolaan, sitoudun noudattamaan asuntolasääntöjä. 
Tarvitsen asuntolapaikan / 20 alkaen. 

 
Huoltajana annan nuorelle luvan satunnaisesti yöpyä muualla kuin asuntolassa (rasti ruutuun). 

Paikka ja aika / 20 
allekirjoitus 

 
 

 

alaikäisen hakijan huoltajan allekirjoitus 

 
 
 



 

 
Täytä tekstaten Hakija täyttää 

 
Muu erityinen peruste, miksi opiskelijan tulisi saada asuntolapaikka: 

 

 

 

 

 

Mahdolliset terveiset asuntolanhoitajalle. Kerro onko sinulla sellaisia terveydellisiä seikkoja tai 
lääkityksiä, joista asuntolanhoitajan olisi hyvä tietää. Voit myös laittaa toiveita huonekaverista, 
jotka pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Paikka ja aika / 20 
 
 
 
 

Asuntolanhoitaja täyttää 
Hakemus hyväksytty hylätty 

 
 
 
 

 

Paikka ja aika / 20 Hyväksyjä asuntolanhoitaja 



 

Asuntolasäännöt  

1§ Asukkaan oikeudet 

Asukkaalla on oikeus turvalliseen asumisympäristöön sekä opiskelun ja riittävän levon edellyttämään rauhaan.  
 
Asuntoloissa asukkaat saavat ohjausta ja tukea eri elämäntilanteisiin ja arjen taitoihin liittyvissä asioissa. 
Asuntoloissa järjestetään vapaa-ajan toimintaa asuntolan ja opetuspisteen tiloissa sekä lähiympäristössä.  

2§ Asumisoikeus  

Asuntolassa saavat asua vain ne henkilöt, joille ammattiopisto on myöntänyt anomuksesta asumisoikeuden 
lukuvuodeksi kerrallaan, ja jotka noudattavat ammattiopiston järjestyssääntöjä ja  
asuntolan ohjeita. Asuntolapaikan saaneen on asuttava siinä asunnossa, joka hänelle on osoitettu.  
Asuntola ei toimi opiskelijan vakituisena asuntona. Asuntolapaikka edellyttää päätoimista opiskelua.  

3§ Työ- ja yörauha  

Asuntolassa jokaisella on oikeus asumisrauhaan ja siellä on käyttäydyttävä asiallisesti. Asuntola  
on opiskelijan kotiin verrattava paikka, jota koskevat kotirauhaa ja sen rikkomista koskevat säädökset.  
Hiljaisuus on klo 22.00 – 6.00. Häiriöistä on ilmoitettava asuntolanhoitajalle tai muulle  
henkilökuntaan kuuluvalle.  

4§ Vierailijat  

Ulkopuolisten vieraiden on poistuttava asuntolasta/soluista klo 22.00 mennessä. Toisten solujen  
asukkaat poistuvat vieraista soluista kello 22.00. Järjestyssäännöt koskevat myös vierailijoita. Jos  
vieraat eivät poistu määräaikaan mennessä tai asuntolanhoitajan kehotuksesta, käsitellään asia  
vakavana rikkomuksena. Vieraiden majoittaminen asuntolassa on kielletty.  

5§ Siisteys  

Asuntolassa asuvat ovat vastuussa sekä omien huoneiden että yhteisten tilojen siisteydestä ja  
järjestyksestä. Opiskelijaa laskutetaan ylimääräisestä siivoojan suorittamasta siivoamisesta.  

6§ Asuminen asuntolassa  

Samalla kun opiskelijalle luovutetaan asuntolan avain, hän maksaa 100 euron takuumaksun käteisellä.  

Takuumaksu palautetaan asumisoikeuden päätyttyä edellyttäen, että ylimääräistä kunnostustarvetta ei ole. 
Hukatuista avaimista veloitetaan korvaushinta. Mekaanisen avaimen korvaushinta on 100 euroa, 
magneettiavaimen korvaushinta on 15 euroa.  

Mikäli sairausloma on pidempi kuin 2 päivää, se vietetään kotona eikä asuntolassa, ellei matka ole kohtuuton. 
Asiasta tulee aina neuvotella erikseen asuntolanhoitajan kanssa.  

Asuntolassa asuva vastaa itse heräämisestään aamuisin ja huolehtii henkilökohtaisesta omaisuudestaan.  

 

 



 

 

Päihteiden tai huumeiden käyttö, hallussapito ja/tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty 
asuntolassa ja koko oppilaitoksen alueella. Tupakointi on kielletty asuntolassa, sen välittömässä läheisyydessä 
sekä koko oppilaitoksen alueella. Myös päihteiden ja huumeiden käyttöön sekä tupakointiin liittyvien välineiden 
(myös nuuska ja sähkötupakka) käyttö ja näkyvä esilläpito asuntolassa ja oppilaitoksen alueella on kielletty.  

Tahallisesti aiheutetuista palohälytyksistä tai rikotusta, hävitetystä tai turmellusta omaisuudesta  
on tekijä korvausvelvollinen. Aseiden, teräaseiden, ammusten ja erilaisten väkivaltaan käytettävien tai muutoin 
vaarallisten esineiden (esim. kuula-aseet) käyttö, tuonti ja säilyttäminen asuntolassa on kielletty. Sama koskee 
myös räjähteitä, ilotulitteita ja muita vastaavia tuotteita.  
Ajoneuvojen tarpeeton käyttö on koulu- ja asuntola-alueella kielletty. Ajoneuvojen pysäköinti on  
sallittu vain niille tarkoitetuilla pysäköintipaikoilla.  
Viikonloppuisin ja loma-aikoina asuntola pidetään suljettuna. Poikkeuksellisesti majoitusluvan  
viikonlopulle voivat saada opiskelijat, joilla on viikonloppuna työjärjestyksen mukaisia työvuoroja.  
Viikonloppuina majoittujat hakevat kirjallisesti majoituslupaa koulutuspäälliköltä. Luvan saaminen  
vaatii ryhmänohjaajan ja asuntolanhoitajan puollon. Alaikäisten osalta hakemuksen allekirjoittaa  
myös huoltaja.  

7§ Lemmikkieläimet  

Lemmikkieläinten tuonti asuntoloihin on kielletty.  

8§ Sääntöjen noudattaminen  

Ottaessaan vastaan asuntolapaikan opiskelija sitoutuu noudattamaan oppilaitoksen sääntöjä ja  
asuntolan järjestyssääntöjä.  
Opiskelijalle, joka rikkoo järjestyssääntöjä tai menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen  
varoitus. Jos rikkomus on vakava tai opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen 
varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Mikäli 
opiskelija aiheuttaa vaaraa muiden opiskelijoiden turvallisuudelle, voidaan hänet erottaa asuntolasta opintojen 
jäljellä olevaksi ajaksi.  

Toimenpiteet sääntöjen rikkomisesta tai laiminlyönneistä:  

Ohjauskeskustelu (asuntolanhoitaja)  

Asuntolanhoitaja tiedottaa ohjauskeskustelusta ja sen sisällöstä kuraattorille, koulutuspäällikölle,  

ryhmänohjaajalle ja alle 18-vuotiaan huoltajalle. Päihdetapauksessa kuraattori vastaa  
jatko-ohjauksesta.  
Kirjallinen varoitus (rehtori)  
Asuntolasta erottaminen (rehtori, tai yli 3 kk:n erottaminen seuraamustoimikunta)  
-määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi  
Päihteiden tai huumausaineiden hallussapito, käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen  
asuntolassa tai sen alueella on aina vakava rikkomus, josta seuraa määräaikainen erottaminen.  
Ilmoitus päihtyneestä alaikäisestä opiskelijasta tehdään huoltajalle välittömästi kellonajasta riippumatta.  
Asuntolassa asuvan opiskelijan päihteiden tai huumausaineiden käytöstä tehdään aina  
myös lain määräämät ilmoitukset opiskelijan kotikunnan sosiaalitoimeen (lastensuojeluilmoitus).  
Tämän ilmoituksen tekee asuntolanhoitaja tai oppilaitoksen kuraattori.  

 

 



 

 

Seuraukset rikkomuksista (muut kuin vakavat rikkomukset):  

1. rike: kirjallinen varoitus (rehtori)  

2. rike: määräaikainen erottaminen asuntolasta (rehtori, tai yli 3 kk:n erottaminen seuraamustoimikunta))  

3. rike: asuntolasta erottaminen opintojen jäljellä olevaksi ajaksi (seuraamustoimikunta)  

9§ Henkilöstön oikeudet  

Jos on aihetta epäillä opiskelijoiden turvallisuuden vaarantuneen, on oppilaitoksen henkilöstöön kuuluvilla tai 
asuntolanvalvontaa suorittavilla henkilöillä oikeus tarvittaessa tulla oppilaitoksen avaimella minne tahansa 
asuntolassa kaikkina vuorokauden aikoina. Henkilökunnan kehotuksesta opiskelijan tulee välittömästi poistaa 
oppilaitoksen alueelta näissä säännöissä aiemmin luvattomiksi todetut aineet ja esineet.  

Opiskelija voi todentaa päihteettömyytensä puhaltamalla alkometriin henkilökunnan valvonnan  

alaisena. Mikäli henkilökunnan edustajalla on vahva epäilys opiskelijan päihtymyksestä ja opiskelija ei halua 
todentaa päihteettömyyttään puhaltamalla alkometriin, täytetään päihde-epäilylomake, johon kirjataan muut 
merkit mahdollisesta päihtymyksestä. Mikäli on syytä epäillä opiskelijan turvallisuuden vaarantumista, 
asuntolanhoitaja voi olla yhteydessä viranomaisiin.  

Alle 18-vuotiaiden kohdalla asuntolahakemuksen allekirjoittaa myös huoltaja ja rikkomuksista ilmoitetaan aina 
huoltajalle. Allekirjoituksella opiskelija ja huoltaja sitoutuvat asuntolasääntöjen noudattamiseen.  

 


	ASUNTOLAPAIKKAHAKEMUS

