
ASUNTOLAN SÄÄNNÖT

 

1. Asuntola on tarkoitettu Pohjois-Savon opistossa opiskeleville. Asuntolapaikat jaetaan opiston 

määrittelemillä hakukriteereillä pääosin lukuvuoden alussa. Asuntolan sääntöjen tavoite on tehdä 

asuntolasta viihtyisä, kodinomainen ympäristö, jossa kaikkien asukkaiden on mukava ja turvallinen 

asua. 

 

2. Asumisoikeuden ja viikonloppuluvan säilymisen edellytyksenä ovat ensisijaisesti opintojen 

eteneminen sekä asuntolan sääntöjen noudattaminen. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, eroaa 

opinnoistaan tai hänet katsotaan eronneeksi/erotetaan opinnoistaan, hän menettää 

asuntolapaikan. 

 

3. Jokainen asukas huolehtii asuntolan siisteydestä ja viihtyisyydestä. Asukas vastaa itse huoneen 

loppusiivouksesta asumisen päättyessä. Asukkaan täytyy siivota omalla vastuuviikollaan, myös 

sovitut yhteiset tilat. 

 

4. Pesutuvassa varataan listasta oma pyykkivuoro. Jokainen asukas huolehtii, ettei pese pyykkiä 

toisten vuorolla, ottaa pestyt pyykit ajallaan koneesta ja kuivat pyykit pois narulta. Kuivuria ei saa 

käyttää hiljaisuuden aikana. 

 

5. Polkupyörät säilytetään ulkona niille varatuilla paikoilla (ei rappukäytävässä) ja jokainen asukas 

huolehtii itse oman pyöränsä lukitsemisesta. 

 

6. Eläimet on pidettävä asuntolan alueella kytkettynä ja niitä on 

pidettävä pääsääntöisesti eläinpuolella. Yhteisiin tiloihin ei saa tuoda lemmikkejä. 

 

7. Tupakointi (koskee myös sähkötupakoita ym.) asuntolan sisätiloissa, parvekkeilla tai piha-alueella 

on kielletty. 

 

8. Asukas on velvollinen korvaamaan asuntolan ja sen irtaimen omaisuuden tahallisesta tai 

huolimattomuudesta johtuneesta turmelemisesta aiheutuneet vahingot (vahingonkorvauslaki 

412/1974). 

 

9. Asuntolan työntekijöillä, valvontaa sekä kiinteistönhoitoa suorittavalla henkilöillä on oikeus tarkistaa 

asukkaan huone perustellusta syystä. Esimerkiksi jos on syytä epäillä alkoholin tai muiden 

päihdyttävien aineiden käyttöä, jos on syytä epäillä vierailua koskevien sääntöjen tai muutoin 

asuntolan järjestyssäännön tai annettujen määräysten rikkomista, jos on tarpeen todeta, että 

huonetta ja kalustusta ei ole hoidettu asuntolan sääntöjen mukaisesti. Huoneen tarkastuksesta 

ilmoitetaan asukkaalle etukäteen ja tarkastuksella on aina kaksi henkilöä. Tarkastukset toteutetaan 

siten, että asukkaan yksityisyydensuoja säilyy. 

 



10. Päihteiden, huumaavien aineiden ja niiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito, välittäminen, 

levittäminen, myyminen, käyttäminen tai päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiston 

asuntolan alueella sekä opiskelijoille järjestetyissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa on kielletty. 

 

11. Asuntolaan ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on 

laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka erityisesti soveltuu 

omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

 

12. Asuntolassa on hiljaisuus joka päivä 22:00 – 7:00. Kaikenlaisen häiriön tuottamista tuona aikana 

on vältettävä. Melun taso ei saa nousta korkeaksi myöskään päiväsaikaan, vaan jokaisella on 

oikeus rauhalliseen opiskelu- ja elinympäristöön.  

 

 

 

13. Vierailuajat päättyvät ma-pe klo 21.00. Asuntolaohjaajat voivat rajoittaa tai kieltää vierailijoiden 

käynnit, mikäli niistä aiheutuu häiriötä. 

 

14. Asuntolassa saavat asua ainoastaan asumisoikeuden saaneet henkilöt. Asuntolasta on poistuttava 

perjantaisin klo 16:00 mennessä. Oppilaitoksen loma-aikana sekä viikonloppuisin on asuntolassa 

asuminen ilman erityislupaa kielletty.  

 

15. Asuntolan ovet on aina pidettävä lukittuna.  

 

16. Asuntolassa tulee noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita. Jokaisen solun keittiöstä löytyy tärkeät 

puhelinnumerot, sekä toimintaohjeet hätätilanteisiin.   

 

17. Niissä asioissa, joita ei erikseen ole mainittu näissä säännöissä, noudatetaan kuhunkin asiaan 

liittyviä lakeja ja asetuksia sekä Pohjois-Savon opiston ohjeita ja sääntöjä.  

 

18. Sääntöjen rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset ovat:  

1. rike: kirjallinen varoitus   

2. rike: määräaikainen erottaminen asuntolasta   

3. rike: asuntolasta erottaminen opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.  
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