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Asuntolan järjestyssäännöt 

Nämä säännöt koskevat jokaista Ammattiopisto Liven opiskelijaa ja henkilöstön edustajaa Ammattiopisto Liven 
asuntolassa. 

1. Jokaisella opiskelijalla ja henkilöstön jäsenellä on oikeus häiriöttömään ja turvalliseen oppimiseen ja työs-
kentelyyn sekä velvollisuus edistää hyviä työskentelymahdollisuuksia. Oppilaitoksen alueella ja tilaisuuk-
sissa otetun kuvamateriaalin julkaiseminen ilman asianosaisen lupaa on kiellettyä. 
 

2. Asuntola on opintojen tukitoimi. Jos opiskelija laiminlyö opintojaan säännöllisesti, eikä osallistu opetuk-
seen, voidaan asuntolapaikka evätä. 
 

3. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, eroaa opinnoistaan tai hänet katsotaan eronneeksi / erotetaan opin-
noistaan, hän menettää myös asuntolapaikan. Asuntolapaikka myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan, 
kuitenkin aina opintojen 1. periodin ajaksi ehdollisena, jolloin opiskelijan tuen tarve kartoitetaan ja tur-
vallinen asuminen varmistetaan. 
 

4. Jokainen opiskelija ja henkilöstön jäsen vastaa asumis- ja työskentely-ympäristön siisteydestä ja viihtyi-
syydestä, sekä asiallisesta viestinnästä. 
 

5. Ammattiopisto Liven henkilöstöllä on oikeus ja velvollisuus huoltaa ja tarkistaa opiskelijan käyttöön luo-
vutettu huone ja tilat. 
 

6. Opiskelija on velvollinen korvaamaan ammattiopiston tai sen irtaimen omaisuuden tahallisesta tai huoli-
mattomuudesta johtuneesta turmelemisesta aiheutuneet vahingot (vahingonkorvauslaki 412/1974). 
 

7. Päihteiden, huumaavien aineiden ja niiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito, välittäminen, levit-
täminen, myyminen, käyttäminen tai päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ammattiopiston asun-
tolan alueella sekä opiskelijoille järjestetyissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa on kielletty.  
 
Huumeiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ja aineiden hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan polii-
sille. 
 
Ammattiopisto voi velvoittaa rehtorin päätöksellä, opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan 
todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineen vaikutuksen alaisena tai että opiske-
lijalla on riippuvuus huumeista. 
 
Mikäli opiskelijalla epäillään päihdeongelmaa, hänet ohjataan asianmukaiseen hoitoon päihdestrategian 
mukaisesti. 
 
Tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö ammattiopistossa tai sen alueella sekä opiston 
opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty. Oppilaitoksen alueella tapahtuvaan 
tupakointiin puututaan. 
 

8. Asuntolaan ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kiel-
letty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden 
vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.  
 

9. Asuntolapalveluista vastaavalla koulutusjohtajalla ja johtavalla asuntolaohjaajalla on yhdessä tai asunto-
laohjaajan kanssa oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppi-
laitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 8 §:ssä tarkoitetun esineen tai aineen 
haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos on ilmeistä, että opiskeli-
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jan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovutta-
masta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. 
 
Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. Tarkastuksen jälkeen on siitä kirjoitet-
tava kirjallinen raportti, joka annetaan opiskelijalle ja mahdolliselle huoltajalle. 
 
Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan 
lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan pyynnöstä tarkastuksessa 
tulee olla läsnä hänen valitsemansa oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla. 
 
Edellä esitetystä tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen 
luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä. 
 

10. Asuntolapalveluista vastaavalla koulutusjohtajalla ja johtavalla asuntolaohjaajalla on yhdessä tai asunto-
laohjaajan kanssa oikeus ottaa haltuunsa opiskelijalta järjestyssääntöjen 8 § tarkoitettu kielletty esine tai 
aine. 
 
Mikäli haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä 
välttää haltuun ottamisen, asuntolaohjaajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun otta-
miseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uh-
kaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voi-
makeinoja koskee vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita. 
 
Opiskelijan tarkastaminen ja mahdollinen esineiden ja aineiden haltuunotto on kirjattava. Haltuun ottami-
sesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajalle mahdollisimman pian. 
 
Haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tai, jos 
opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen. Opiskelijalta haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan 
hänelle kun hän poistuu asuntolasta. 
 
Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiske-
lijalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan. 
 

11. Opiskelijalle, joka rikkoo oppilaitoksen asuntolan järjestyssääntöjä, voidaan antaa kirjallinen varoitus. 
Mikäli rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjalli-
sen varoituksen saatuaan, Ammattiopisto Liven sora-toimielin voi erottaa opiskelijan oppilaitoksen asun-
tolasta määräajaksi tai kokonaan. 
 

12. Niissä asioissa, joita ei erikseen ole mainittu näissä järjestyssäännöissä, noudatetaan kuhunkin asiaan 
liittyviä lakeja ja asetuksia sekä ammattiopiston ohjeita ja sääntöjä. 
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