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Yhteystiedot      
       

Keski-Pohjanmaan Ammattiopisto /Ammattikampus 

Opiskelija-asuntola  

Närvilänkatu 37A/B, 67100 KOKKOLA 

 

Asuntolaohjaajan puhelinnumero: 

Asuntolaohjaaja  puh. 044-7250127 

E-mail etunimi.sukunimi@kpedu.fi 

 

 

Asuntolaohjaajat ovat tavattavissa: 

❖  maanantaista - torstaihin klo 16 – 23.00 

❖  perjantaina klo 8.00 - 17.00 

❖  sunnuntaina klo 17.00 – 23.00 

 

Päivystävä kiinteistönhoitaja puh. 044-725 0760 

Securitas vartiointi puh. 044-016 1129 
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Asuntolaan muuttaminen 

Opiskelija-asuntolassa asuminen on 
maksutonta toisen asteen perustutkinnon 
suorittaville opiskelijoille.  Ensisijaisesti 
kuitenkin asuntolaan otetaan alle 18-
vuotiaita opiskelijoita. 

Oppisopimusopiskelijoille asuminen on 
maksullista. 

Asuntolaan voi muuttaa koulun alkamista 
edeltävänä päivänä tai sovittuna 
ajankohtana. 

Asuntolaohjaaja ryhmittelee opiskelijat 
valmiiksi soluihin sukupuolen, iän, 
kotikunnan sekä muiden huomioitavien 
seikkojen perusteella. Yhden hengen 
huoneita on rajatusti, ja sellaisen saamiseksi 
pitää löytyä perusteltu terveydellinen syy. 

Solua on mahdollista vaihtaa vuoden aikana 
terveydellisistä syistä tai 
sopeutumisongelmien vuoksi.   
Huoneen tai solun vaihdosta neuvotellaan 
aina asuntolaohjaajan ja muiden vaihtoon 
liittyvien opiskelijoiden kanssa. 
 
Asuntolan asukkaille järjestetään  yhteisiä 
tilaisuuksia mm. asuntolainfo, 
turvallisuuskävely, pelastautumisharjoitukset 
ja soluillat, joihin olet asuntolapaikan 
saaneena velvollinen osallistumaan. 
 
Asuntolapaikan vastaanottamisen yhteydessä 
opiskelija allekirjoittaa asuntolasopimuksen, 
jossa hän sitoutuu noudattamaan asuntolan 
järjestyssääntöjä ja asumisohjeita. 
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Jotta asuminen asuntolassa onnistuisi, se edellyttää toisten huomioon ottamista ja 

joustavuutta sekä myös yhteistyötä

 

Keskustelua asumiseen liittyvistä käytännön 

järjestelyistä (“pelisäännöt”) kannattaa käydä 

muiden solun asukkaiden kanssa 

ensimmäisten päivien aikana. Tarkoituksena 

on, että jokainen viihtyy ja tuntee olonsa 

kotoisaksi. Toisten asukkaiden huomioon 

ottamista ja joustavuutta tarvitaan. 

Opiskelija-asuntolassa asuminen on 

yhteispeliä, jolla on tietyt säännöt. Sääntöjen 

noudattamista seurataan ja niiden 

laiminlyönti johtaa seuraamuksiin (katso 

asuntolasopimus ja järjestyssäännöt). 

Asuntolassa oleskelu oppituntien aikana on 
sallittua ainoastaan erityissyistä esim. 
terveydenhoitajan luvalla sairaustapauksessa. 
Pääsääntöisesti, jos opiskelija sairastuu,  

 

huoltajan pitää huolehtia hänen pääsystään 
kotiin mahdollisimman nopeasti. Asuntolassa 
ei voi oleskella sairaana.  

Asuntolan tilojen ja kalusteiden 

huolimattomasta käytöstä tai rikkomisesta 

johtuvat kustannukset laskutetaan erikseen. 

Alaikäisten vanhempiin otetaan aina 

yhteyttä, kun sääntöjä rikotaan tai tapahtuu 

muuta asumiseen liittyvää häiriötä. 

Asuntolan ulko-ovet suljetaan klo 22.00, 

johon mennessä opiskelijoiden tulee olla 

asuntolassa. Hiljaisuuteen mennessä tulee 

olla iltatoimet hoidettu ja esimerkiksi keittiö 

iltapalan jäljiltä siivottu. Myös suihkussa 

käydään ennen klo 22.00 

Hiljaisuus klo 22.00 -06.00

 

❖ Jokainen asukas huolehtii itse päivittäisestä arkielämästään, kuten 

omasta aikataulustaan ( heräämiset ym.) 
 

❖ Toisten asukkaiden huomioon ottaminen edistää yhteistä 
asuinviihtyvyyttä 

 

❖ Asuntolan säännöt on tehty kaikkien parhaaksi ja yhteistyön 
selkeyttämiseksi 

 

❖ Asuntolasta poistuessasi muista lukita ovet, sulkea ikkunat, 
sammuttaa valot ja sähkölaitteet 

 

❖ Esiin tulevat ristiriidat käsitellään yhdessä asuntolan sääntöjen 

pohjalta 
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Asuntolassa asutaan kahdeksan ja kymmenen opiskelijan soluissa. Yhdessä huoneessa asuu kaksi 

opiskelijaa. Soluissa on myös kaksi yhden hengen huonetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solun yhteiset tilat ovat valmiiksi 

kalustettuja: sohva, nojatuolit, ruokapöytä ja 

televisio. 

Keittiövarustukseen kuuluu kodinkoneiden 

(liesi, jääkaappi) lisäksi kahvinkeitin ja 

mikroaaltouuni. Solujen keittiöissä on myös 

astiasto ja ruuanlaittovälineitä. 

Asuntolassa säilytettävästä omaisuudesta on 

jokainen asukas itse vastuussa. Huoneiden ja  

solujen ovet ovat aiheellista pitää lukittuna.  

Asuntolan sauna lämmitetään sunnuntai-

torstai -iltaisin pyydettäessä. Varaa saunan 

lämmitys asuntolaohjaajalta vähintään tuntia 

ennen haluamaasi saunomisaikaa. 

Saunominen päättyy klo 21.30. 

 

 

 

 

Asuntolan postit tuodaan koulun infoon. 

Asuntolaohjaaja hakee postit asuntolan 

toimistoon. 

Autoille on oma pysäköintialue ja 

opiskelijoille on varattuna kaksi 

lämmitystolppaa. Tolppien avaimet saa 

lainaan tarvittaessa asuntolaohjaajan 

toimistosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huoneissa on valmiina:    

❖ sänky ja patja+ ohut patjansuojus 

❖ kirjoituspöytä ja tuoli 

❖ vaatekaappi 

❖ pieni hylly 

❖ verhot (omatkin verhot voi tuoda) 
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Siivous ja pyykinpesu 

Koulun toimesta siivotaan 

solun yhteiset tilat kerran 

viikossa.  

Muina koulupäivinä ja 

viikonlopun aikana 

asukkaat huolehtivat 

itse solun 

yhteisten tilojen 

siisteydestä 

ja keittiön 

roskien 

tyhjentämisestä.  

Opiskelijat siivoavat asuinhuoneensa itse.  

Päivittäiseen siisteyteen kuuluu sänkyjen 

petaaminen, vaatteiden järjestäminen 

kaappeihin ja huoneen tuulettaminen. 

Huoneiden siivouspäivä on torstaisin eli 

viikonlopun viettoon lähtiessä huone tulee 

jättää siistiksi ja roskat tulee olla vietynä. 

Asuntolassa pidetään viikoittain 

siivoustarkastukset, jolloin tehdään 

merkinnät siivouksesta huone- ja 

solukohtaisesti.  

Jos siivous laiminlyödään, oppilaitoksella on 

oikeus siivouttaa tilat. Kustannukset 

laskutetaan erikseen. 

Jokaisen solun WC:ssä on siivouskomero, 

josta löytyy siivousvälineet ja aineet.  

Solun keittiössä jokainen tiskaa astiansa ja 

siivoaa omat jälkensä heti. Siivous on 

tarpeellista sekä yhteisen viihtyvyyden että 

hygienian vuoksi. Asuntolassa on jätteiden 

lajittelujärjestely. Jokaisessa solussa on 

tarvittavat jäteastiat ja ohjeet lajittelusta. 

Asuntolaohjaaja huolehtii siitä, että 

opiskelijat pitävät solut puhtaina, siisteinä ja 

ehjinä.  Näin lisätään kaikkien viihtyvyyttä, 

asumisrauhaa ja turvallisuutta. 

Opiskelijoilla on asuntolassa 

mahdollisuus 

pyykinpesuun. 

Pesukone toimii 

euron kolikoilla. 

Pesukerran 

hinta on 1€. 
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Asuntolan ulko-ovien sisätasanteilla ja 

asuntolan takana (toimiston edessä) ovat 

valvontakamerat turvallisuussyistä. 

Jokaisessa huoneessa ja solussa on herkät 

palovaroittimet, joista on suora yhteys 

aluehälytyskeskukseen.  

Huom!  Älä käytä hiuslakkaa tai spray-

deodorantteja huoneessa (käyttö vain 

WC- ja suihkutilassa). Ne voivat aiheuttaa 

palohälytyksen. 

Hälytysjärjestelmän tarkistus tehdään 

kuukausittain. Tällöin hälytyskellot soivat 

soluissa.  

Jokaisen solun keittiöstä löytyy suojapeite 

tulipalon tukahduttamiseksi. Opettele 

paloturvallisuusohjeet, jotka löytyvät 

jokaisesta solusta. 

Jos sairastut, ota yhteyttä 

terveydenhoitajaan, joka on tavattavissa klo 

8–11 ilman ajanvarausta. Ilmoita 

sairastumisestasi myös vastuuohjaajallesi.  

Sairastuessasi illalla saat apua 

asuntolaohjaajalta tai tarvittaessa Keski-

Pohjanmaan keskussairaalan (Soite) 

yhteispäivystyksestä.  

Asuntolan toimistossa on ensiaputarvikkeita. 

Pitempiaikaisissa sairaustapauksissa 

opiskelija lähtee kotiin sairastamaan.

 

Tupakointi, alkoholi ym. päihdyttävät aineet 

Tupakointi on kielletty opiskelija-asuntolassa, 

asuntolan piha-alueilla ja koko oppilaitoksen 

alueella (L698/2010). Alkoholin, huumeiden, 

ja luvattomien lääkkeiden hallussapito, 

käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena 

esiintyminen on asuntolassa ja sen alueella 

järjestyssäännöissä kielletty ja täten 

rangaistava teko. 

 

Seuraamukset rikkomuksista 

järjestyssäännöissä! 

 

   

                                                      

 

https://www.google.fi/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/02/10/13/the-ban-on-alcohol-2277764_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/fi/kielto-alkoholin-merkki-kielto-2277764/&docid=Rlzc2iL616Zu2M&tbnid=ENzgEko_5y5c3M:&vet=10ahUKEwjopPrg56vUAhVJKpoKHaL2A8sQMwiAAShXMFc..i&w=720&h=720&hl=fi&bih=985&biw=1920&q=kielto%20olut&ved=0ahUKEwjopPrg56vUAhVJKpoKHaL2A8sQMwiAAShXMFc&iact=mrc&uact=8


Työssäoppimisjaksot                        8 

Kun lähdet työssäoppimisjaksolle toiselle 

paikkakunnalle, ilmoita siitä 

asuntolaohjaajalle, tyhjennä huoneesi  ja 

palauta huoneen avaimet.  

Harjoittelujaksolta palattaessa opiskelija saa 

asuntolapaikan, mutta ei välttämättä samaa 

huonetta.  

 

Vierailuajat asuntolassa

Vieraita saa olla asuntolassa vierailuaikana 
klo 17.00 – 21.00. Jokaisen asukkaan on 
huolehdittava, että hänen vieraansa 
noudattavat asuntolan sääntöjä ja 
vierailuaikoja. Vieraiden yöpyminen 
asuntolassa on kielletty. Viikonloppuisin ei 
asuntolassa ole vierailuaikaa lainkaan. 

Asuntolaohjaajan tehtävänä on poistaa 
asuntolan alueelta ulkopuoliset henkilöt 
vierailuaikojen ulkopuolella tai jos he 
aiheuttavat häiriötä. Huoltajilla on 
mahdollisuus tutustua asuntolatoimintaan 
vierailuaikoina. 

 

Viikonloppu- ja yöpymisilmoitus sekä koulun lomat 

Viikonlopuksi asuntolaan jäävä opiskelija 

tekee kirjallisen ilmoituksen 

asuntolaohjaajalle keskiviikkoiltaan 

mennessä (lomakkeita on toimistossa). 

Asuntolaan jäävälle opiskelijalle luovutetaan 

erillinen ulko-oven ”viikonloppuläpyskä” 

(sähköinen kulunvalvonta) viikonlopun ajaksi.  

Läpyskän saa toimistosta ja se palautetaan 

sunnuntai-iltana tai sovitusti 

asuntolaohjaajalle. Viikonloppuläpyskän voi 

anoa myös viikolle työharjoittelua varten, jos 

harjoittelun työvuorot osuvat yöajalle. 

 

Asuntola suljetaan perjantaisin klo 17.00, kun 

vuorossa olevan ohjaajan työvuoro päättyy.  

Kaikkien asuntolassa asuvien tulee ilmoittaa, 
mikäli he yöpyvät muualla kuin asuntolassa 
kouluviikon aikana. Alaikäisen opiskelijan 
osalta ilmoitus pitää tulla myös huoltajalta 
asuntolaohjaajan puhelimeen soittamalla tai 
viestinä.  

LOMA-AIKOINA ASUNTOLA PIDETÄÄN 
SULJETTUNA 
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Asuntolaohjaaja huolehtii: 

 

Vapaa-ajan toiminta 

Asuntolassa on kerhohuone, joka on avoinna  
ma – to klo 16 – 22. Tilasta löytyy 
biljardipöytä, televisio, DVD-soitin ja 
PlayStation-pelikonsoli sekä karaokelaitteet. 

Kerhohuoneen vierestä löytyy huone, jossa 
voi mm. pelata pingistä. 

Erilaisia seurapelejä voi lainata asuntolan 
toimistosta. 

Asuntolatutorit järjestävät erilaista vapaa-
ajan toimintaa asuntolaan. 

Kampushallissa pelataan tiistaisin ja torstaisin 
erilaisia palloilupelejä. Kuntosali on myös 
avoinna samaan aikaan.  

Asuntola sijaitsee hyvin lähellä urheilutaloa, 
vapaa-aikakeskusta ja jäähallia. Näissä 
voidaan järjestää asuntolan yhteistä vapaa-
ajan toimintaa. 

Asuntolan opiskelijavakuutus ei kata vapaa-
aikana asuntolan ulkopuolella tapahtuvaa 
toimintaa.

Opiskelija-asuntolasta poismuutto 

Asukkaiden on luovutettava huoneensa siinä 

kunnossa, kuin se oli asuntolaan tultaessa.   

Asuntolan avaimet luovutetaan 

henkilökohtaisesti asuntolaohjaajalle pois 

muutettaessa.  

Kadonneista avaimista (3 kpl+läpyskä) 

veloitetaan n. 70€.  

Asuntolan huone/ solu tarkastetaan 

opiskelijan muuttaessa pois.  Mikäli solussa 

on jotakin rikottu tai sotkettu tahallisesti, 

joutuvat opiskelijat korvaamaan sen.                                       

 

❖ yleisestä järjestyksenpidosta 
❖ asumisen käytäntöön liittyvistä asioista 

❖ siisteyden valvonnasta 

❖ opiskelijoiden hyvinvoinnista 

❖ yhteydenpidosta opiskelijoiden huoltajiin, opettajiin ja kuraattoriin 

❖ vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä 

❖ paikkakunnalla olevien harrastusmahdollisuuksien tiedottamisesta 


