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1. Opiskelija-asuntolan aluetta on koko Luksia, Toivonkadun 4 yksikön alue.  
 

2. Asuntolassa saavat asua ja yöpyä ainoastaan henkilöt, joille on myönnetty 
asumisoikeus. Opiskelija-asuntolan järjestyssääntöjä sovelletaan heidän lisäkseen 
asuntolassa vieraileviin henkilöihin. Asuntolassa asuva henkilö on vastuussa siitä, 
että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä. Opiskelija-asuntolassa 
asumisaikana pidetään kaikkea sitä aikaa, jonka asukas viettää asuntolassa. 
Opintojen eteneminen on edellytys asuntolanpaikalle. (koulunkäyntiä seurataan ja 
toistuviin poissaoloihin puututaan) 

 
3. Opiskelijoiden on saavuttava asuntolaan ovien sulkemisaikaan mennessä tai 

sovittava myöhäisemmästä asuntolaan tuloajasta. Opiskelijoiden on huolehdittava 
solujen-  ja huoneidensa ovien lukitsemisesta. Jos asukas yöpyy tilapäisesti muualla 
kuin asuntolassa, on siitä sovittava työvuorossa olevan asuntolanohjaajan kanssa. 
Asiasta pitää ilmoittaa etukäteen asuntolan ohjaajalle. Alaikäisen huoltajan täytyy 
antaa lupa soittamalla tai laittamalla tekstiviesti. 

 
4. Muiden kuin opiskelija-asuntolassa asuvien henkilöiden oleskelu asuntolan tiloissa on 

sallittua vierailuaikoina klo 16.00–21.00 sekä muissa tapauksissa asuntolanohjaajan 
luvalla. Asuntolanohjaajat voivat tarvittaessa päättää vierailijakiellosta.  

 
5. Opiskelija-asuntolassa oleskelu on oppituntien aikana sallittua ainoastaan 

erityissyistä, kuten lyhyissä sairaustapauksissa. Sairastuneen on heti käännyttävä 
terveydenhoitajan puoleen. Sairastumisesta ja mahdollisesta kotihoitoon siirtymisestä 
on ilmoitettava heti työvuorossa olevalle asuntolanohjaajalle. Sairastuneen tulee 
pääsääntöisesti, välittömästi lähteä kotiin mahdollisen tartuntavaaran vuoksi. 

 
6. Asuntolan kaikissa tiloissa tulee välttää melua, jotta opiskelu- ja asumisrauha 

asuntolassa säilyisi. Hiljaisuus alkaa kaikkina iltoina klo 22.00 ja päättyy klo 6.30. 
Tästä voidaan tilapäisesti poiketa asuntolanohjaajan luvalla. Asuntolanohjaajalla on 
oikeus poistaa hiljaisuutta häiritsevät laitteet. Poistettu laite säilytetään 
asuntolanohjaajan työtiloissa ja palautetaan opiskelijalle asuntolanohjaajan 
ilmoittamana ajankohtana.  

 
Mikäli opiskelija kokee tulleensa häirityksi asuntolassa, on siitä aina ilmoitettava 
asuntolanohjaajalle.  

 
7. Jokainen opiskelija vastaa huoneensa siivoamisesta itse. Huone pitää olla siivottuna 

ennen viikonlopun viettoon lähtöä. Vuorossa oleva solun siistijä vastaa solun 
siisteydestä, torstaisin. Opiskelijan on noudatettava siivoamiseen liittyviä ohjeita.  

 
8. Opiskelija-asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella. Omaisuuden 

vahingoittumisesta tai katoamisesta tulee ilmoittaa viipymättä asuntolanohjaajalle. 
Tahallinen turmeleminen ja hukkaaminen määrätään asianomaisen korvattavaksi 
(vahingonkorvauslaki 412/74). Asukas vastaa vieraidensa osalta asuntolan 
omaisuudesta ja korvaa vahingonteot, mikäli vahingontekijää ei tavoiteta. Opiskelija 
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on velvollinen ilmoittamaan asuntolan henkilökunnalle kaikista huomioimistaan 
turvallisuusriskeistä, esim. vesivahingosta. Opiskelijat perehdytetään asuntolan 
turvallisuussuunnitelmaan ja -sääntöihin ja hänen on noudatettava niitä sekä 
henkilökunnan antamia ohjeita. 
 

9. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena 
esiintyminen sekä huumaavien aineiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito 
asuntolan ja koko Luksian alueella on ehdottomasti kielletty. Asuntolassa 
noudatetaan Luksian päihdeohjelmaa/ohjeistusta.  
 

10. Tupakoiminen sekä kaikkien muiden nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttäminen 
(myös sähkötupakka ja nuuskaaminen) asuntolan ja koko Luksian alueella on 
ehdottomasti kielletty.  

 
11. Aseiden, ampumatarvikkeiden, räjähteiden, teräaseiden ja muiden toisten henkilöiden 

vahingoittamisen mahdollistavien laitteiden, aineiden, sumuttimien ym. tuominen 
asuntolaan ja Luksian alueelle on ehdottomasti kielletty.   

 
12. Asuntolaan voidaan valita asuntolaneuvosto, jonka tehtävänä on kehittää 

asuntolatoimintaa yhdessä asuntolan opiskelijoiden ja Luksian henkilöstön kanssa.  
 
13. Opiskelijalta edellytetään kohteliasta, toisia kunnioittavaa ja huomioon ottavaa 

käytöstä, johon kuuluu mm. asiallinen kielenkäyttö ja toisen koskemattomuuden 
kunnioittaminen. 

 
14. Opiskelijan rikkoessa asuntolan sääntöjä tai jättäessä noudattamatta 

asuntolanohjaajan kehotuksia häntä ohjataan ensivaiheessa keskustelemalla. 
Rikkeestä ilmoitetaan aina alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Toimenpiteisiin ryhdytään 
välittömästi rikkomusten tai laiminlyöntien jälkeen. Rikkomukset voivat vaikuttaa 
seuraavan vuoden asuntolapaikan saantiin. Sääntörikkomuksesta opiskelijaa voidaan 
ojentaa tai rangaista seuraavilla menettelytavoilla:  
1. Asuntolanohjaajan puhuttelu ja alaikäisen huoltaja kanssa keskustelu 
2. Asuntolanohjaajan puhuttelu, alaikäisen huoltaja kanssa keskustelu ja kirjallinen 

varoitus 
3. Opiskelija/opiskelijan huoltaja voi sopia asuntolanohjaajan tai rehtorin kanssa 

vapaaehtoisesta määräaikaisesta asuntolasta erottamisesta. 
4. Rehtorin antama kirjallinen varoitus 
5. Rehtorin päättämä määräaikainen erottaminen asuntolasta 
 
Ennen rehtorin varoituksen antamista tai erottamista, varataan opiskelijalle ja 
alaikäisen huoltajalle tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.  
 

15. Asuntolasta erotetun opiskelijan asuminen ja muu oleskelu asuntola-alueella on 
erottamisen ajan kielletty. Jos opiskelija on erotettu oppilaitoksesta, hänellä ei ole 
myöskään oikeutta asua eikä vierailla opiskelija-asuntolassa.  
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16. Asuntolanohjaaja voi tarkistaa huoneen mikäli on aihetta epäillä 
järjestyssääntörikkomusta, laittomuutta tai turvallisuuteen tai terveyteen liittyvää 
riskiä. Opiskelijalle on kuitenkin ilmoitettava asiasta, jos hän ei ole itse paikalla 

 
17. Allekirjoittamalla asuntolasitoumuksen opiskelija sitoutuu noudattamaan opiskelija-

asuntolan järjestyssääntöjä. Asuntolasitoumuksen allekirjoittaa opiskelija ja alaikäisen 
opiskelijan lisäksi hänen huoltajansa.  

 
18. Järjestyssäännöt on hyväksytty kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätöksellä nro 23, 

29.6.2018 ja ne astuvat voimaan 1.8.2018. 


