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1 LÄHTÖKOHDAT
Asuntolatoimintaa ohjaavat laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), nuorisolaki (72/2006) ja lastensuojelulaki (417/2007). Asuntolatoiminnan sisältö määräytyy Riverian opiskelijan hyvinvointisuunnitelman ja asuntolakohtaisen toimintasuunnitelman mukaan.
Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa ja Valtimolla sijaitsevat asuntolat on tarkoitettu ensisijaisesti alle
18-vuotiaille pitkämatkalaisille sekä opintonsa aloittaville opiskelijoille. Asuntolapaikka myönnetään yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Asuntolassa voivat asua ne henkilöt, joille on myönnetty asumisoikeus. Asuntolassa
asumisesta ei peritä vuokraa ammatillista tutkintoa tai ammatilliseen koulutukseen valmentavassa (VALMA) koulutuksessa opiskelevilta Riverian opiskelijoilta (L 531/2017, 103 §).
Asuntolatoiminnan tavoitteena on mahdollistaa asuminen ja opiskelu turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä.
Asuntolaohjaajat tukevat opiskelijoita asumiseen, elämiseen ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Yhteisöasuminen edistää myös asuntolassa asuvien opiskelijoiden sosiaalisten ja yhdessä työskentelyn taitojen oppimista. Asumiseen ja itsenäistymiseen liittyvän ohjauksen lisäksi järjestetään toimintaa, joka tukee opiskelijoita opiskelussa
ja tarjoaa heille mielekästä tekemistä vapaa-aikana. Asuntolaohjaajat toimivat oppilaitoksen opiskelun tuen ryhmän jäsenenä, ja he tekevät yhteistyötä huoltajien ja ryhmävalmentajien kanssa.
Asuntoloissa noudatetaan Riverian yhteisiä asuntolan järjestyssääntöjä, jotka on luotu kaikkien opiskelijoiden ja
asuinympäristön turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi. Lisäksi jokaisella asuntolalla on oma turvallisuussuunnitelma.

2 ASUNTOLATOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA / VUOSIKELLO
Jokaisella asuntolalla on vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma / vuosikello, jossa on kuvattu jokaisen asuntolan vuosittaiset tapahtumat ja toiminnot.

3 ASUNTOLAPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA OIKEUS ASUNTOLAPAIKKAAN
Asuntolapaikka myönnetään ensisijaisesti alle 18-vuotiaille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Valinnassa huomioidaan myös hakijan kotipaikan ja opiskelupaikan välinen etäisyys ja kulkuyhteydet. Asuntolapaikan myöntämisessä voidaan huomioida myös sosiaaliset perusteet. Asuminen asuntolassa on maksutonta. Asumislisää ja/tai
matkakorvauksia ei makseta opiskelijalle, joka saa asuntolapaikan.

4 ASUKASVALINNAT
Asuntolapaikkaa haetaan Riverian asuntoloiden yhteisellä sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeessa valitaan, mihin asuntolaan opiskelija hakee asukkaaksi. Asukasvalinnat Riverian asuntoloihin tehdään yhteisten yllä
esitettyjen valintakriteereiden perusteella. Asuntolaohjaaja valmistelee asukasvalinnat yhteisten kriteerien pohjalta ja opiskelijapalvelupäällikkö hyväksyy asukasvalinnat. Valituille lähetetään hyväksymispäätös, tietoa asuntolasta ja tutustuttavaksi asuntolan toimintaohje järjestyssääntöineen. Myös niille, jotka eivät tule valituksi, saavat
tiedon perusteluineen. Opiskelijoille ja huoltajille tarjotaan mahdollisuus tutustua asuntolatoimintaan ja ohjaajiin
jo ennen opintojen alkamista.

5 ASUNTOLATOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Riverian asuntolatoiminnan kehittäminen liittyy turvallisen ja viihtyisän opiskelu- ja asuinympäristön luomiseen ja
opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja opiskelu- ja
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asuinympäristön kehittämiseksi keräämme asuntolassa asuvilta säännöllisesti palautetta asukastyytyväisyyskyselyllä kerran vuodessa (joulukuu). Saadun palautteen pohjalta kehitämme asuntolatoimintaa. Palaute huomioidaan vuosittain päivitettävissä asuntolakohtaisissa toimintasuunnitelmissa.

6 RIVERIAN ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Asuntolan järjestyssääntöjen noudattamisella varmistamme kaikkien asuntolan asukkaiden viihtyisyyden ja turvallisuuden kaikkina vuorokauden aikoina. Asuntolalla tarkoitetaan oppilaitoksen hallinnassa olevaa asuntolarakennusta piha-alueineen ja seurustelu- ja sosiaalitiloineen. Nämä säännöt koskevat kaikkia asuntolassa asuvia opiskelijoita, heidän vieraitaan ja muita asuntolassa asioivia. Asuntola on osa oppilaitosta ja asukkaan tulee noudattaa myös oppilaitoksen (Riveria) järjestyssääntöjä.
1. Opiskelumahdollisuuksien ja riittävän levon turvaamiseksi noudatan sekä asuntolassa että piha-alueilla
hiljaisuutta klo 22.00–6.00. Vieraideni on poistuttava asuntolasta klo 21.00 mennessä. Samassa asuntolassa asuvien vierailuaika toisten huoneissa päättyy klo 22.00.
2. Asuntolan kaikissa tiloissa ja alueella vältän melua ja muuta tarpeetonta toisten asukkaiden häiritsemistä. Henkilökunnalla on oikeus poistaa häiritsevät äänilaitteet.
3. Huolehdin huoneeni ja myös asuntolan yhteisten tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä sekä jätteiden kierrättämisestä. Kun poistun huoneestani/solustani vastaan siitä, että ovet on lukittu, ikkunat suljettu ja
valot sammutettu. Kun muutan pois asuntolasta, siivoan huoneeni luovutuskuntoon. Asuntolan henkilökunta ohjaa ja valvoo siisteyttä asuntolassa mm. sopimalla siivousvuoroista ja tekemällä siivoustarkastuksia.
4. Lemmikkien tuonti asuntolan tiloihin on kielletty.
5. Mikäli sairastun asuntolassa asuessani, otan yhteyttä asuntolaohjaajaan, oppilaitoksen terveydenhoitajaan sekä ryhmävalmentajaani. Jos sairauteni kestää enemmän kuin kaksi päivää, vietän sen kotona.
6. En jää asuntolaan ilman hyväksyttävää syytä. Viikonloppuina ja yli kahden päivän lomien aikana asuntola
on suljettu. Asuntolaohjaajat voivat kuitenkin erityisin perustein myöntää oikeuden viikonloppuasumiseen.
7. Käsittelen asuntolan omaisuutta huolella. Asuntolan kaluston siirtämisestä, vahingoittumisesta tai laitteen epäkunnosta ilmoitan välittömästi asuntolaohjaajalle. Vastaan henkilökohtaisesti avaimesta,
omasta huoneesta ja sen varustuksesta. Jos unohdan tai hukkaan avaimen, olen siitä korvausvelvollinen.
Solun yhteisistä tiloista ja kalustosta vastuu on kaikilla solun asukkailla. Asuntolassa asuva on myös vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä.
8. Soluissa ja huoneessani käytän vain ehjiä, CE-tunnuksilla varustettuja sähkölaitteita. Henkilökunnalla on
oikeus poistaa vialliset, häiritsevät ja kielletyt laitteet. Paloturvallisuuden vuoksi huolehdin sähkölaitteiden (esim. keittolevyt, televisio, valot) sulkemisesta, kun poistun huoneestani/solustani. Olen korvausvelvollinen aiheuttamistani aiheettomista palohälytyksistä
9. Noudatan asuntolaa ja sen piha-alueita koskevia tupakkalain säännöksiä: Tupakointi on kielletty ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja opiskelija-asuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla
ulkoilualueilla. Myös sähkötupakan ja nuuskan käyttäminen on kiellettyä.
10. Alkoholin, huumeiden, huumaavien aineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen asuntolassa ja sen alueella on kielletty. Myös huumaavien aineiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito asuntola-alueella on kielletty. Oppilaitoksella on oikeus velvoittaa opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena asuntolassa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.
11. Turvallisuuden takaamiseksi aseiden, ampumatarvikkeiden tai muiden toisen vahingoittamiseen soveltuvien välineiden tuominen ja säilyttäminen asuntolassa ja sen alueella on kielletty.
Asuntolaohjaajalla, opiskelupalvelupäälliköllä, tilapalveluhenkilökunnalla, koulutuspäälliköillä, turvallisuushenkilöstöllä tai rehtorilla ja hänen määräämällään henkilöllä on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä
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huoneisiin ennalta ilmoittaen, jos on epäiltävissä, että tätä yhteistä toimintaohjetta ei ole noudatettu tai
on tarpeen tehdä kiinteistöhuoltoon liittyviä tarkastuksia tai huoltoja.
12. Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä seuraa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L
531/2017) mukaiset kurinpitomenettelyt, joita voivat olla kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen
oppilaitoksesta tai erottaminen asuntolasta.
13. Asuntolasta erotetun opiskelijan asuminen ja oleskelu asuntola-alueella on erottamisen aikana kielletty.
Jos opiskelija on erotettu oppilaitoksesta, hänellä ei ole oikeutta asua eikä vierailla opiskelija-asuntolassa.
Olen tutustunut Riverian asuntolan järjestyssääntöihin
Aika ja paikka

Allekirjoitus
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