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 Johdanto  

REDUn asuntoloissa asuu vuosittain noin 400 ammatillisen koulutuksen tai tutkintokoulutuk-
sen valmentavan koulutuksen (TUVA) opiskelijaa. Lisäksi asuntoloissa asuu muita majoittujia ja 
vierailijoita. 
 
Asuntola on opiskelijoita varten ja sen tärkein tehtävä on kodin korvaaminen opiskelun aikana 
sekä hyvien opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen. Näiden asumisen järjestyssääntöjen tarkoi-
tuksena on luoda asuntolaan avoin, viihtyisä ja turvallinen ilmapiiri ja asumisrauha sekä yhtä-
läinen ja oikeudenmukainen kohtelu. 
 
o Luvussa 1 esitetyt asumisen järjestyssäännöt sisältävät turvallisuuden ja viihtyisyyden kan-

nalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä 
REDUn asuntolassa. 

o Luvussa 2  on esitetty menettelyohjeet asuntolan henkilökunnalle asumisrauhan valvomi-
seen ja sääntörikkomuksiin. 
 

Asumisen järjestyssäännöt annetaan tiedoksi jokaiselle asuntolaan asumaan tulevalle ammatil-
lisen koulutuksen ja TUVAn opiskelijalle sekä alaikäisten opiskelijoiden huoltajille. Asuntolan 
järjestyssäännöt ovat nähtävillä myös asuntolassa vieraileville ja muille majoittujille asuntolan 
tiloissa. 
 
Opiskelija sitoutuu noudattamaan näitä asumisen järjestyssääntöjä ottaessaan vastaan asunto-
lapaikan. Opiskelija ja alaikäisen opiskelijan huoltaja allekirjoittavat sitoumuksen allekirjoitta-
essaan asuntolan valvontakortin.  
 
Nämä asumisen järjestyssäännöt ovat nähtävillä myös asuntoloiden verkkosivulla osoitteessa 
redu.fi/asuntolat. Näiden asumisen järjestyssääntöjen lisäksi asuntolassa asuvaa koskee oppi-
laitoksen järjestyssäännöt: redu.fi/jarjestyssaannot. 

 
Ammatillisen koulutuksen ja TUVAn opiskelijoiden osalta asuntolassa asumisesta on säädetty 
Lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 luvuissa 9 ja oikeudesta turvalliseen asumiseen 
luvussa 10.  
 
Asumisoikeus REDUn asuntolassa annetaan Lapin koulutuskeskus REDUn ja Santasport Lapin 
Urheiluopiston ammatillisen koulutuksen ja TUVAn opiskelijoille tarveharkintaisesti. Kaikkia 
asuntoloissa asuvia koskevat samat säännöt. Asuntolapaikka myönnetään määräajaksi, opiske-
lun keston ajaksi.  
 
Asuntolassa asuva opiskelija, voi menettää oikeutensa asua asuntolassa määräaikaisesti tai 
opiskelun loppuun saakka, jos hän rikkoo näitä asumisen järjestyssääntöjä toistuvasti tai rikko-
mus on vakava. 
 
Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelija säilyttää maksuttoman asuntolapaikan 
HOKS:n mukaan suunniteltujen tilapäisten koulutus- ja oppisopimusjaksojen ajan. Mikäli opis-
kelija siirtyy kokonaan suorittamaan perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena, ma-
joitus asuntolassa muuttuu maksulliseksi. 

http://www.redu.fi/asuntolat
http://www.redu.fi/jarjestyssaannot
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531
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1 LUKU 1: Asuntolan asumisen järjestyssäännöt 

Järjestyssääntöjen soveltamisalue 

REDUn asumisen järjestyssäännöt koskevat Lapin koulutuskeskus REDUn ja Santasport Lapin 
Urheiluopiston asuntoloita ja asuntoloiden alueita. Asuntolan alueena pidetään oppilaitoksen 
aluetta, johon kuuluvat oppilaitosrakennukset, asuntolarakennukset ja niiden tontit. 
 
Järjestysäännöt koskevat asuntolassa asuvia ammatillisen koulutuksen ja tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen, jatkossa TUVA opiskelijoita sekä muita asuntolassa majoittuvia, kun 
säännöissä ei erikseen ole mainittu.  Asuntolassa asuva opiskelija tai majoittuja vastaa siitä, 
että hänen vieraansa noudattavat asumisen sääntöjä.  

1§ Asuntolassa asuminen ja vierailijat 

Asuntolassa saavat asua ainoastaan asumisoikeuden saaneet ammatillisen koulutuksen ja TU-
VAn opiskelijat sekä muut erikseen sovitut majoittujat. Ammatillisen koulutuksen ja TUVAn 
opiskelijoiden vapaajaksojen (lomien) ja viikonloppujen asumisesta sovitaan erikseen, kts 11 §. 
 
Muiden kuin asuntolassa asuvien ja majoittuvien henkilöiden oleskelu asuntolassa on sallittua 
ainoastaan vierailuaikoina tai asuntolan henkilökunnan (asuntolaohjaaja –tai vastaavan) erillis-
luvalla.  
 
o Vierailijoiden on noudatettava asumisen järjestyssääntöjä. 
o Vierailut asuntolassa ovat sallittuja klo 16:00 - 21:00 välisenä aikana. 
o Vierailut toisten huoneisiin ovat sallittuja vain huoneessa asuvien luvalla.  
 
Asuntolassa asuvan opiskelijan tai majoittujan on ilmoitettava asuntolan henkilökunnalle, mi-
käli asuntolaan tulee sinne kuulumattomia henkilöitä, jotka eivät ole asuntolassa asuvien vie-
raina. Mikäli asuntolaohjaaja tai -vastaava ei ole paikalla, asia ilmoitetaan poliisille. 

2 § Käyttäytyminen ja toisten kunnioittaminen 

Kunnioitamme toisiamme ja erilaisuutta. Emme syrji, emmekä kiusaa henkilökohtaisten omi-
naisuuksien, sukupuolen, vammaisuuden, kansalaisuuden, etnisen taustan tai sukupuolisen 
suuntautuneisuuden perusteella. 
 
Käyttäydymme asiallisesti ja kohteliaasti ja otamme huomioon toisemme. Emme häiritse tois-
ten asumis- ja opiskelurauhaa ja huolehdimme yhdessä yleisestä viihtyvyydestä. Kaikenlainen 
seksuaalinen häirintä on kielletty. Emme myöskään yllytä tai avusta toista henkilöä kiusaami-
seen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään. 
 
Asuntolassa asuvan on käyttäydyttävä asiallisesti ja toimittava siten, ettei hän vaaranna mui-
den asuntolassa asuvien ja asuntolahenkilökunnan turvallisuutta tai terveyttä (L531/2017 
muutos L 164/2022, 94 § 2. mom.). 
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3 § Ovien lukitus, sisääntuloajat ja kameravalvonta 

Asuntolan ulko-ovet lukitaan klo 23.00 ja avataan klo 6.30. Solujen ovet pidetään aina lukit-
tuina.  
 
Alle 18-vuotiaan opiskelijan tai majoittujan on oltava asuntolassa viimeistään klo 22.00. Asun-
tolaohjaaja tai -vastaava voi antaa luvan opiskelijalle tarvittaessa myöhäisempään asuntolaan 
tuloon. Asuntolasta poissaoloon tarvitaan alle 18-vuotiaalle opiskelijalle huoltajan lupa. 
 
Asuntola-alueella on tallentava kameravalvonta. Yöaikaan (klo 22.00–6.30 välisenä aikana) 
asuntolaan sisään saapuneiden henkilöllisyys ja saapumisaika voidaan tarkistaa jälkikäteen ka-
meravalvonnan tallenteista. 

4 § Asumisrauha ja hiljaisuus 

Asuntolassa on hiljaisuus kello 22.00–07.00 välisen ajan. Hiljaisuus koskee myös asuntolan 
yhteisiä tiloja ja piha-alueita. 

5 § Omat kalusteet ja sähkölaitteet 

Omien kalusteiden ja sähkölaitteiden (esim. viihde-elektroniikka, lisälämmittimet, leivänpaah-
timet, ilmankostuttimet) tuominen asuntolaan on sallittu asuntolaohjaajan tai -vastaavan lu-
valla. Mikäli oman sähkölaitteen käytöstä aiheutuu häiriötä tai meluhaittaa, voidaan laitteen 
käyttö asuntolassa rajoittaa tai kieltää. Asuntolaohjaaja tai -vastaava voi tarvittaessa ottaa häi-
riötä tai melua aiheuttaneet laitteet säilytykseen siihen asti, kunnes opiskelija vie ne pois asun-
tolasta. 

6 § Turvallisuus ja hyvinvointi 

Asuntolat ovat savuttomia ja päihteettömiä. 
 
Asuntolaan ei saa tuoda tai siellä säilyttää seuraavia esineitä tai aineita: 
- toisen henkilön vahingoittamiseen tai lamauttamiseen käytettävät välineet ja aineet kuten 

aseet ja niihin liittyvät panokset, astalot, teräaseet, tainnutin, tainnutussumutteet, räjäh-
dysaineet, 

- tulenarat ja haihtuvat polttoaineet ja liuottimet, 
- lemmikkieläimet, 
- päihteet, huumausaineet ja niiden käyttöön tarkoitetut välineet, 
- alle 18-vuotiaat lisäksi: tupakkatuotteet, nuuskat ja tupakointivälineet, kuten sätkien val-

mistamiseen käytettävät välineet, sytkärit, tulitikut, sähkötupakat ja niissä käytettävät ai-
neet. 

 
Turvallisuusohjeet löytyvät asuntolan pelastussuunnitelmasta.  
 
Mikäli asuntolaohjaajalla tai -vastaavalla on aihetta epäillä, että asuntolassa asuva ammatilli-
sen koulutuksen tai TUVAn opiskelija on päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena, 
on asuntolaohjaajalla tai -vastaavalla oikeus tarkastaa, onko opiskelija nauttinut päihdyttäviä 
aineita pyytämällä häntä osallistumaan puhallus- tai huumausainetestaukseen.  
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Mikäli ammatillisen koulutuksen tai TUVAn opiskelija kieltäytyy edellä mainitusta testistä, asia 
käsitellään kurinpitoasiana. Tarvittaessa asuntolaohjaaja soittaa poliisin paikalle. 

7 § Avotuli, huoneiden seinät, pyykinpesu ja vikojen ilmoittaminen 

Avotulen teko sekä kynttilöiden ja suitsukkeiden polttaminen asuntolan sisätiloissa ja sen ulko-
alueella on kielletty. 
 
Asuntolan huoneiden seiniin ei saa kiinnittää nauloja, eikä niihin saa porata reikiä. 

 
Pyykkiä saa pestä ainoastaan pesutuvassa ja kuivata pyykinkuivaustilassa. Astioita saa pestä 
vain keittiötiloissa. 
 
Kiinteistössä havaituista vioista ja vaaran paikoista on ilmoitettava asuntolan henkilökunnalle 
(asuntolaohjaaja tai -vastaava). 

8 § Jätehuolto ja kierrättäminen 

Asuntolassa syntyvät jätteet on lajiteltava annettujen ohjeiden mukaisesti ja vietävä niille va-
rattuihin jäteastioihin. WC-pönttöön ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, käsipyyhkeitä, 
laudeliinoja, terveyssiteitä, tamponeja yms., jotka saattavat tukkia ja vaurioittaa niitä. 

9 § Ajoneuvojen pysäköinti 

Ajoneuvojen (autojen, mopojen ja polkupyörien) pysäköinti ja säilytys on sallittu vain niille 
merkityille tai varatuille paikoille. Ajoneuvoilla ajosta oppilaitoksen alueella ja pysäköinnistä on 
säädetty tarkemmin oppilaitoksen järjestyssäännöissä. 

10 § Yhteisten tilojen käyttö ja päivystysvuorot 

Asuntolan omaisuutta on käsiteltävä huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoami-
sesta on ilmoitettava viipymättä asuntolan henkilökunnalle (asuntolaohjaajalle tai -vastaa-
valle). Asuntolassa asuva on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon tai hukkaamansa 
asuntolan omaisuuden esim. avaimen, siten kuin Vahingonkorvauslaissa 412/1974 on säädetty 
joko yksin tai yhteisvastuullisesti toisten asukkaiden kanssa. Asuntolan huonekaluja ei saa siir-
tää pois huoneesta eikä yhteisistä tiloista. 
 
Asuntolassa asuvien opiskelijoiden on huolehdittava huoneidensa ja yhteisten tilojen siivouk-
sesta asuntolaohjaajien antamien ohjeiden mukaisesti. Yhteiset tilat pidetään siisteinä ja viih-
tyisinä. Asuntolassa asuvat opiskelijat toimivat vuorollaan keittiö- ja siivouspäivystäjinä asunto-
laohjaajien antamien ohjeiden mukaan.  
 
Mikäli asuntolassa asuva opiskelija ei hoida edellä mainittua siivousvelvollisuuttaan, on hän 
velvollinen korvaamaan ammattilaisten siivoustyöt omalta vastuualueeltaan. 
 
Päivystysvuorojen hoitamisella opitaan yhteisvastuullisuutta ja sosiaalisten suhteiden hoita-
mista. Asumisoikeus edellyttää päivystystehtävien hoitamista. Asuntolaohjaajat ja -vastaavat 
opettavat päivystystehtävien hoidon ja laativat vuorolistat. Opiskelijan velvollisuus on pitää 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412
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huolta omasta päivystysvuorostaan. Esteen sattuessa opiskelijat voivat sopia vuorojen vaihta-
misesta keskenään. Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta toisella paikkakunnalla tai 
muusta pitkästä poissaolosta on ilmoitettava asuntolaohjaajalle tai asuntolavastaavalle. 

11 § Viikonloppuisin- ja vapaajaksojen aikana asuminen 

Asuntolassa on asumisoikeus ammatillisen koulutuksen ja TUVAn opiskelijoilla hänen henkilö-
kohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisina opiskelupäivinä (arkipäivinä). 
Muiden majoittujien ja vierailijoiden osalta asumisesta sovitaan erikseen. 
 
Perustellusta syystä ja alaikäisen opiskelijan huoltajan suostumuksella ammatillisen koulutuk-
sen tai TUVAn opiskelija voi jäädä asumaan myös viikonlopuksi tai vapaa-jaksojen (lomien) 
ajaksi. Perusteltu syy viikonloppu- tai vapaajaksojen asumiseen voi olla esim. ajallisesti pitkä 
kotimatka, jolloin matkustamiseen menisi lähes koko viikonloppu. Viikonloppu- ja vapaajakso-
jen ajaksi opiskelijalle voidaan myöntää oikeus asuntolassa asumiseen, mikäli opiskelijalla on 
ko. päiville ajoittuva, opiskelijan HOKS suunniteltu työpaikalla järjestettävä koulutus tai muu 
tapahtuma tai tilaisuus, johon opiskelija osallistuu osana opiskelua. 
 
Viikonlopun ja vapaajaksojen (lomien) aikana asumisoikeus voidaan evätä sääntörikkomuksen 
vuoksi. Luvasta asua viikonloppuna on sovittava asuntolaohjaajan tai -vastaavan kanssa vii-
meistään viikonloppua edeltävänä torstaina klo 20:00 mennessä. 

12 § Vakuutukset  

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä vastaa ohjatussa ja valvotussa asuntolatoiminnassa olevien 
opiskelijoiden sekä asuntolakiinteistöjen vakuutuksista. 
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2 LUKU 2: Menettelyohjeet sääntörikkomuksissa henkilökunnalle 

2.1 Menettelyohjeiden soveltaminen 

Menettelyohjeilla ohjeistetaan asuntoloiden henkilökuntaa eli asuntolaohjaajia ja -vastaavia 
sekä asuntolatoiminnasta vastaavaa opiskelijapalvelupäällikköä. 
 
Näitä luvun 2 menettelyohjeiden kohtien 2.2–2.3 ja 2.8 ohjeita sovelletaan kaikkien REDUn 
asuntolassa asuvien opiskelijoihin, majoittujiin ja vierailijoihin. 
 
Kohtia 2.4–2.7 sovelletaan vain REDUn ammatillisen koulutuksen ja tutkintokoulutukseen val-
mentavan koulutuksen (TUVA) opiskelijoiden osalta. 

2.2 Yhteisasuminen on oppimista huomioimaan toisten tarpeet. 

Asuntola on askel itsenäiseen asumiseen ja aikuisuuteen tarjoten mahdollisuuden oppia tois-
ten huomioon ottamista. Ihmisillä on erilaisia tottumuksia, mieltymyksiä ja harrastuksia ja siksi 
yhdessä asumisessa tarvitaan joustavuutta ja sovittelutaitoja. Yhteisasumisessa on hyvä kes-
kustella ja sopia yhdessä myös voimakkaasti tuoksuvien hajusteiden, kemikaalien, pyykinpesu-
aineiden ja huuhteluaineiden käytöstä (esteettömyys) tai niiden käytön välttämisestä. 

2.3 Asuntolan asumisrauhan valvonta ja tapahtumien kirjaaminen 

Asuntolaohjaajat ja asuntolavastaavat valvovat asumisrauhan säilymisestä asuntolassa. Jokai-
sen asuntolassa asuvan ja majoittuvan tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että asumis- ja 
opiskelurauha säilyvät.  
 
Asuntolaohjaaja, asuntolavastaava, vartija tai tarvittaessa poliisi voi poistaa asuntolan tiloista 
sinne kuulumattomat henkilöt ja vierailijat, jotka aiheuttavat häiriötä. 
 
Asuntolaohjaaja tai -vastaava kirjaa havaitsemansa asumisrauhan rikelomakkeelle. Lomak-
keelle kirjataan mihin toimenpiteisiin rikkomuksen osalta on ryhdytty. Jos rike vaarantaa tur-
vallisuutta, siitä tehdään lisäksi vaaratilanne -ilmoitus (ent. läheltäpiti-ilmoitus). 
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2.4 Huoneiden ja yhteisten tilojen kunnon ja siisteyden tarkastaminen 

Asuntolaohjaaja tai asuntolavastaava voi tarkistaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 
huoneet ja asuntolaan tuomat tavarat, mikäli asuntolaohjaajalla tai -vastaavalla on perusteltu 
syy epäillä, että ne ovat asumisen järjestyssääntöjen 6 §:ssä mainittuja kiellettyjä tavaroita 
(aseet, räjähteet tai toisen vahingoittamiseen tarkoitetut esineet) tai aineita (alkoholi, huu-
meet, muut päihteet, tupakkatuotteet). Jos aineet tai tavarat ovat laittomia, niistä ilmoitetaan 
aina poliisille. Alaikäisiltä löytyneistä laittomista aineista ja tavaroista tehdään aina lastensuo-
jeluilmoitus. Ilmoitus tehdään sosiaalipalveluihin puhelimitse, kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 
käymällä. (Laki 417/2007§25a). Mikäli ilmoitus tehdään sähköpostilla, se tulee lähettää salat-
tuna postina (turvaposti.fi). Syy epäilyyn voi olla, että opiskelija on todistetusti ollut huumaus-
aineiden vaikutuksen alaisena tai että hänen hallustaan on löytynyt huumausaineita tai niiden 
käyttöön tarkoitettuja välineitä.  

 
Asuntolaohjaajat tai -vastaavat tarkastavat säännöllisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoi-
den huoneiden ja yhteisten tilojen, sekä niiden kalusteiden kunnon ja siisteyden. Tarkastuksen 
ajankohdista tiedotetaan opiskelijaa ennakkoon ja opiskelijalla on oikeus olla paikalla sen ai-
kana. 
 
Tarkastukset toteutetaan pintapuolisena katselmuksena siten, että opiskelijan yksityisyyden-
suoja säilyy. Tarkastuksessa ei saa ilman opiskelijan lupaa avata suljettuna olevia kaappeja, 
laukkuja tms. 

2.5 Kiellettyjen esineiden ja aineiden haltuunotto 

Kiellettyjä esineitä voi asuntolan henkilökunta, vartija tai tarvitessa poliisi ottaa haltuun amma-
tillisen koulutuksen opiskelijoilta. Muiden majoittujien ja vierailijoiden osalta kielletyn aineen 
haltuunoton voi tehdä vain poliisi tai vartija. 
 
Kiellettyjen esineiden ja aineiden haltuun ottamisen asuntolaohjaaja tai -vastaava kirjaa rikelo-
makkeelle. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huol-
tajille mahdollisimman pian (kirjallinen huomautus). 
 
Alaikäiseltä haltuun otetut kielletyt esineet tai aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai 
muulle lailliselle edustajalle. Haltuun otettuja esineitä ja aineita säilytetään 3 kuukauden ajan. 
Mikäli huoltaja ei nouda niitä 3 kuukauden aikana, ne hävitetään. Luovuttamisesta tai hävittä-
misestä tehdään pöytäkirja. Luovuttamispöytäkirjan allekirjoittaa asuntolaohjaaja tai asuntola-
vastaava. Hävittämispöytäkirjan allekirjoittavat vähintään kaksi henkilökuntaan kuuluvaa. 
Täysi-ikäiselle haltuun otetut esineet ja aineet luovutetaan takaisin pois vietäväksi, kun opiske-
lija matkustaa seuraavan kerran kotipaikkakunnalleen.  
 
Mikäli kyseessä on esine tai aine, johon huoltajalla tai täysi-ikäisellä opiskelijalla ei lain perus-
teella ole hallussapidon oikeutta, esine tai aine luovutetaan poliisille.  Näitä ovat mm. am-
puma-aseet ja niiden osat, patruunat, räjähteet, kaasusumuttimet, huumausaineet. Näissä ta-
pauksissa kutsutaan aina poliisi paikalle ja esineet ja aineet luovutetaan poliisille. 
 
Edellä mainittujen kiellettyjen esineiden ja aineiden lisäksi voidaan alaikäisen tai edunvalvon-
nan piirissä olevan opiskelijan osalta sopia huoltajan tai edunvalvojan kanssa muista kielle-
tyistä esineistä tai aineista ja niiden haltuun ottamisesta. 
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2.6 Ohjauskeskustelu ja kirjallinen tiedoksianto 

Asumisen järjestyssääntörikkeisiin pyritään puuttumaan ensisijaisesti ohjauksellisin ja kasva-
tuksellisin keinoin. Asuntolassa asuvalle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle voidaan antaa 
kirjallinen tai suullinen tiedoksianto rikkeestä. 
 
Ensimmäistä kertaa sääntöjä rikkonutta opiskelijaa ohjataan ja neuvotaan toimimaan oikein 
ohjauskeskustelussa, jossa tarkistetaan, että opiskelija tuntee asumisen säännöt ja on ymmär-
tänyt ne oikein. Ohjauskeskustelun järjestää asuntolaohjaaja tai asuntolavastaava. Siihen voi-
daan kutsua lisäksi oppilaitoksesta opiskelijahuoltohenkilöstöä tai opiskelijan omaohjaaja, 
opiskelijapalvelupäällikkö sekä alaikäisen opiskelijan huoltaja.  
 
Ohjauskeskustelussa opiskelijalle annetaan ensimmäisellä kerralla kirjallinen tai suullinen tie-
doksianto rikkeestä. Alaikäisen opiskelijan huoltajalle tiedotetaan asiasta. 
 
Tiedoksianto toimitetaan tiedoksi myös opiskelijan toimintayksikön opiskelijahuoltohenkilös-
tölle ja omaohjaajalle. 

2.7 Kirjallinen varoitus tai asuntolasta erottaminen 

Asuntolassa asuvalle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus 
tai hänet voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai pysyvästi. 
 
Mikäli ammatillisen koulutuksen opiskelija rikkoo toistuvasti asumisen järjestyssääntöjä tai jos 
rikkomus on vakava ja tahallinen, opiskelijalle annetaan siitä kirjallinen varoitus tai hänet voi-
daan erottaa asuntolasta. Kirjallinen varoitus ja erottaminen asuntolasta ovat kurinpitomenet-
telyjä, ja ennen niiden antamista opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa on kuultava. Kir-
jallisesta varoituksesta päättää oppilaitoksen rehtori ja asuntolasta REDUn oikeusturvatoimie-
lin. Muiden kuin oppivelvollisten opiskelijoiden enintään kolme kuukautta kestävästä asunto-
lasta erottamisesta päättää rehtori. Esityksen kirjallisesta varoituksesta tai erottamisesta teke-
vät asuntolaohjaaja tai asuntolavastaava yhdessä opiskelijapalvelupäällikön kanssa. Tieto kuri-
pitopäätöksestä toimitetaan myös opiskelijan toimintayksikön opiskelijahuoltohenkilöstölle ja 
opiskelijan omaohjaajalle. 
 
Myös alaikäinen ja oppivelvollinen opiskelija voidaan erottaa asuntolasta, mikäli se tarpeen 
asuntolassa asuvien muiden turvallisuuden ja/tai asumisrauhan perusteella. Tällöin moniam-
matillisessa ohjausryhmässä sovitaan yhdessä opiskelijan ja huoltajan kanssa siitä, miten hoi-
detaan asumisjärjestelyt oppivelvollisuuden loppuun vai siirtyykö opiskelija opiskelemaan op-
pivelvollisuuden loppuun esim. kotipaikkakunnalla olevaan toimintayksikköön tai muuhun 
opiskelijan kotikunnan osoittamaan oppilaitokseen. 
 
Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä 
vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä. Opiskelija voidaan kuiten-
kin erottaa opiskelija-asuntolasta tuomioistuinkäsittelyn tai tuomion jälkeen määräajaksi tai 
jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikko-
jen perusteella on perusteltua. 
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2.8 Kiusaamiseen, syrjintään, seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan puuttuminen 

Asuntolatoiminnassa noudatetaan kiusaamisen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään liittyen 
REDUn järjestyssääntöjen 3 §:n sääntöjä koskien asiallisesta käyttäytymistä. 

 
Asuntolahenkilökunnan on ilmoitettava tietoonsa tulleesta asuntolassa, oppilaitoksessa, työ-
elämässä oppimisessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä 
tai väkivallasta epäillyn opiskelijan omaohjaajalle, joka ilmoittaa asiasta edelleen opiskelijan 
huoltajalle tai lailliselle edustajalle (L 531/2018, muutos L 164/2022, 80 §, 6. mom.). 
 
Asuntolahenkilökuntaa koskee myös REDUn järjestyssääntöjen menettelytapaohjeen kohta 1.7 
koskien kiusaamisen, syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyä, niihin puuttumista 
sekä niistä ilmoittamista huoltajalle tai lailliselle edustajalle. 
 
Mikäli kiusaamiseen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään liittyy henkeen tai terveyteen liit-
tyvää väkivaltaa tai sen uhkaa asiasta ilmoitetaan poliisille ja mikäli väkivallan tekijä tai uhri on 
alaikäinen, asiasta tehdään aina lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelulaki 417/2007, 25 §). 


