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Mikä on internaatti? 
Haapaveden opisto kansanopistona on internaatti. Internaatti on sisäoppilaitos, 

- jossa opiston henkilökunta auttaa opiskelijaa astumaan kohti itsenäistä elämää 
- joka on oiva ympäristö humanistisiin ammatteihin valmistavassa opiskelussa 
- joka on yhdessä tekemisen, kokemisen ja kasvamisen paikka 
- joka kehittää oppimisvalmiuksia, yhteisöllisyyttä ja maailmankuvan muodostumista 
- joka on viihtyisä, kodikas ja turvallinen asumismuoto 

 

 Internaatissa asuminen on vaativa tapa asua, joka edellyttää 
- kohtaamisen taitoa 
- toisten huomioonottamista 
- kykyä solmia sosiaalisia suhteita 
- kykyä yhteistoimintaan 
- kykyä ottaa vastuuta itsestä, muista ihmisistä ja ympäristöstä 

Tavoitteena on toimia yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa hänen vanhempiensa kanssa opiskelijan 
tavoitteiden saavuttamiseksi.  Opistolla on yhteisökasvattaja ohjaamassa opiskelijoita monenlaisten 
harrastusten pariin sekä apuna mm. asumiseen liittyvissä asioissa. Internaatissa aikuinen on 
opiskelijan tukena oppituntien ulkopuolellakin. 
Haapaveden Opistolla on neljä asuntolaa, noin 110 asuntolapaikkaa. Huoneet ovat pääasiassa 2 
hengen kalustettuja huoneita. Asuntoloiden keittiöissä on tarvittava varustus ruuanlaittoon, 
jääkaappi ja pakastin. Saunat ovat käytettävissä iltaisin varauslistan mukaan. Pyykinpesutilat ovat 
kaikkien käytössä. 
Opistolla on mahdollisuudet monenlaisiin harrastuksiin. Opistolla on bänditila, kerhohuone 
biljardipöytineen sekä kuntosalilaitteineen.  Tvt-luokka on iltaisin opiskelijoiden käytössä. 
Kaupungin liikunta- ja uimahallilla voi käydä uimassa ja kuntosalilla. Opistolaisten on mahdollista 
käydä pelaamassa pallopelejä Jedun liikuntahallissa Teollisuustiellä. 
 

 Yhteisökasvattajan tehtävät 
Yhteisökasvattaja huolehtii: 

● osaltaan opiskelijoiden hyvinvoinnista 
● osaltaan yhteydenpidosta opiskelijoiden huoltajiin, opettajiin ja sosiaalityöntekijään 
● vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä 
● paikkakunnan harrastusmahdollisuuksista tiedottamisesta 
● asumisen käytännön asioista 
● yleisestä järjestyksenpidosta 
● siisteyden ohjauksesta 
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Yhteisökasvattaja on pääsääntöisesti tavoitettavissa asuntolassa: 
● maanantaista torstaihin klo 15-23 
● perjantaisin 8-13 
● sunnuntaisin puhelinpäivystys klo 18-22 
● öisin vartija on tavoitettavissa! 

 

  Asuntolaan muuttaminen ja poismuutto 
Opiskelija-asuntolassa asuminen on maksutonta toisen asteen perustutkintoa suorittaville. 
Asuntolassa asumista koskevat säännöt koskevat kaikkia asuntolassa asuvia ja vierailevia. 
 
Asuntolaan voit muuttaa koulun alkamista edeltävänä päivänä.  Asuntolassa voit asua 
pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin työsuunnitelman mukaisina päivinä.  
 
Kun lähdet työssäoppimisjaksolle, sinun on ilmoitettava siitä yhteisökasvattajalle, luovutettava 
asuntolapaikkasi, siivottava huoneesi (eli muuttosiivottava) sekä palautettava huoneesi avain. 
Ilmoita lähdöstäsi vähintään viikkoa aikaisemmin yhteisökasvattajalle. Myös mahdolliset muut 
pitkät poissaolot on ilmoitettava yhteisökasvattajalle.  Työssäoppimisjakson aikana voit asua 
asuntolassa vain, jos työssäoppimispaikkasi on Haapavedellä tai läheisyydessä eikä kotoa 
kulkeminen ole mahdollista. Kesäaikana ja loma-aikoina asuntolassa ei voi asua. 
  
Yhteisökasvattaja jakaa opiskelijat mahdollisuuksien mukaan soluihin pääsääntöisesti sukupuolen, 
iän ja opiskelualan mukaan. Solua on mahdollista vaihtaa vuoden aikana terveydellisistä tai muista 
syistä, mikäli Opiston asuntotilanne sen sallii. Vaihdosta sovitaan aina yhteisökasvattajan ja 
vaihtoon liittyvien opiskelijoiden kanssa. 
 
Mikäli sinulla on terveydellinen peruste  saada yhden hengen huone, sovit asiasta 
yhteisökasvattajan kanssa. Mikäli haluat yhden hengen huoneen ilman terveydellistä perustetta on 
maksu päiväopiskelijalta 15 €/viikko. Tällöin  huoneen saaminen edellyttää, että sovit asiasta 
yhteisökasvattajan kanssa ja että vapaita huoneita on saatavilla. 
 
Kun tulet asuntolaan, sinulta peritään takuumaksu 50 €. Takuumaksu palautetaan tilillesi sen 
jälkeen, kun olet opiskelusi päätyttyä luovuttanut asunnon takaisin samassa kunnossa kuin se oli 
vastaanottaessasi sen. Samassa kunnossa tarkoittaa, että olet vienyt tavarasi pois ja siivonnut 
huoneen ja laittanut huonekalut paikoilleen.  
 
Kun vastaanotat asunnon, sinun tulee tarkastaa solusi/huoneesi kunto, jonka hyväksyt 
allekirjoittamalla asuntolasopimuksen (alaikäisen huoltajat allekirjoittavat). Huoltajilla on 
mahdollisuus tutustua asuntolatoimintaan. 
Asuntolasopimuksessa sitoudut noudattamaan asuntolan sääntöjä (Opiston järjestyssäännöt, liitteenä 
oppaan lopussa). Sinun tulee huolehtia asunnon kunnosta ja siisteydestä. Mahdollisista 
aiheuttamistasi korjaustöistä tai siivouksista laskutetaan sinua tai huoltajaasi. 
 
Avainten kadottua menetät takuumaksun ja uudet avaimet saadessasi joudut maksamaan niistä 
uuden takuumaksun. Oven voi tarvittaessa avata yhteisökasvattaja, talonmies, siistijä, vartija tai 
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tutor. Ovien avaamisesta työajan ulkopuolella (viikonloppuisin ja arkisin klo 22-07) vartija  perii 
opiskelijalta aukaisumaksun (arkisin 30 €, la-su 60 €). 
 
Poismuutettaessasi, lähtiessäsi työssäoppimaan tai kesälomalle ilmoita lähdöstäsi vähintään viikkoa 
aikaisemmin yhteisökasvattajalle.  Avaimet  luovutetaan henkilökohtaisesti yhteisökasvattajalle ja 
huone on luovutettava samassa kunnossa kuin se oli asuntolaan tullessa.  Lähtiessäsi pyydä 
yhteisökasvattajaa tai siistijää tarkastamaan huoneesi loppusiivous. Näin takaat sen, että 
takuumaksusi palautetaan lopullisen muuttosi yhteydessä. Takuumaksu palautetaan tilillesi, kun 
opiskelusi päättyy kokonaan tai muutat asuntolasta.  Mikäli solussa on jotakin rikottu tai sotkettu 
tahallisesti, joudut korvaamaan sen. Soluissa ilmenevistä vioista tai vahingoista sinun tulee 
ilmoittaa heti talonmiehelle tai yhteisökasvattajalle. Muistathan, että loma-aikana asuntolassa ei voi 
asua.  

 Asuntolahuone  
Asuntolassa asutaan soluissa, joiden koot ja varustetasot vaihtelevat. Huoneet on tarkoitettu 1-3 
henkilölle. Huoneet muodostavat 1-3 huoneen soluja, joissa on erikseen suihkuhuone ja wc tai 
yhdistetty wc-kylpyhuone. Kussakin talossa on erikseen keittiö ja oleskelutila. Huoneissa on 
valmiina: 

● sänky  
● patja  
● petauspatja 
● yöpöytä 
● työpöytä  
● työtuoli 
● vaatekaapit 
● sängynpeite 

 
Huoneesi voit sisustaa yksilöllisesti. Tauluja ja julisteita voit kiinnittää kuitenkin vain sinitarralla tai 
huoneessa olevaan korkkitauluun nastoilla. Huoneen ulkopuolelle oviin, ikkunoihin ja seiniin ei ole 
lupa kiinnittää esim. julisteita. Ikkunoissa olevia hyttysverkkoja ei saa irrottaa. Takuumaksu 
voidaan pidättää, jos verkot joudutaan uusimaan. Huonekalujen on oltava alkuperäisillä paikoillaan, 
kun luovutat huoneen kokonaan tai viikonloppukäyttöä varten. Varaudu myös siihen, että 
huonettasi voidaan käyttää Opistolla järjestettävien kurssien majoitukseen viikonloppuisin. 
Tällöin joudut pakkaamaan tavarasi kaappeihin tai varastoimaan ne sekä siivoamaan huoneesi niin 
kuin luovuttaessasi huoneesi. Kun luovutat huoneesi asuntola-asumisen päättymisen vuoksi tai 
kesälomalle lähtiessäsi,  muistathan ottaa kaikki tavarat mukaasi.  Asuntolahuoneesi on kalustettu, 
joten älä tuo omia huonekaluja mukanasi.  Jos jätät huonekaluja asuntolaan, joutuu Opisto 
laskuttamaan sinua niiden hävittamisestä. 
 
Tullessasi asuntolaan tuo mukanasi seuraavat asiat ja huolehdi itse niiden pesemisestä: 

● tyyny, peitto ja liinavaatteet 
● astiat 
● peseytymisvälineet (myös pyyhe) 

 
Asuntolassa säilytettävästä omaisuudestasi vastaat itse. Soluhuoneiden ovissa on lukot. Voit 
hankkia omaisuuteesi ja vapaa-aikaasi liittyvän vakuutuksen. Yhteisökasvattajalta saat lisätietoja.  
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  Ruokalan aukioloajat 

 
Wiivinsalin ruokailuajat: 

Aamupala     8-8.30 
Lounas 11-12.30 
Päiväkahvi 13.30-14 
Päivällinen 16-16.30  

 

  Asuntolassa asumisen säännöt 
Asuntolassa asuminen edellyttää toisten huomioon ottamista, joustavuutta ja yhteistyötä. Oman 
solun pelisäännöt kannattaa sopia huonekaverin kanssa, esim. siivous- ja tiskivuorot, musiikin 
kuuntelu. 
 

● toisten asukkaiden huomioon ottaminen edistää yhteistä viihtyvyyttä 
● asuntolan säännöt on tehty jokaisen parhaaksi ja yhteistyön selkeyttämiseksi 
● kun poistut asunnosta, muista lukita ovet, sulkea ikkunat ja sammuttaa valot 
● asuntolassa on hiljaisuus klo 22.00-7.00 
● tvt-luokka, saunat, pyykkitupa, biljardikämppä ja bändihuone ovat suljettuja klo 22-7. 
● esiin tulevat ristiriidat käsitellään yhdessä asuntolan sääntöjen pohjalta 
● lemmikkieläimet eivät ole tervetulleita asuntolaan 
● Opistolla ei ole tarjota perhehuoneita. 

 
Asuntolassa asuminen on yhteispeli, jolla on tietyt säännöt. Sääntöjen noudattamista seurataan ja 
niiden laiminlyömisestä voi seurata huomautus, varoitus tai asuntolasta erottaminen. Jos sääntöjä 
rikotaan tai tapahtuu muuta asumiseen liittyvää häiriötä, alaikäisten huoltajiin otetaan aina yhteyttä. 
Säännöt löytyvät asuntolaoppaasta, wilmasta ja tiivistettynä asuntolasopimuksesta. Tutustu myös 
Opiston järjestyssääntöihin  

 Siisteys ja yleinen viihtyvyys 
Asuntoloiden siisteyttä ja kaluston kuntoa tarkastetaan kuukausittain ja ennen pidempiä lomia, 
kuten syys-, joulu- ja talviloma. Solunsa ja asuinhuoneensa opiskelijat siivoavat itse. Myös soluihin 
kuuluvat yhteiset tilat, kuten keittiö, wc, kylpyhuone ja eteinen kuuluu asukkaiden itse siivota.  Jos 
huone joudutaan siivoamaan, siitä laskutetaan 50 €. 
 
Sinun on itse tiskattava omat tiskisi ja siivottava omat jälkesi. Jääkaapit opiskelijoiden on 
siivottava itse, kukin vuorollaan. Siivous on välttämätöntä sekä hygieenisyyden että yhteisen 
viihtyvyyden vuoksi. Jokaisessa talossa on omat siivousvälineet. Siivousaineita saat siistijöiltä tai 
yhteisökasvattajalta. 
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Asuntolan keittiön, jääkaapit ja oleskelutilan (Idala, Mikkosentalo ja Lönninkartano) opiskelijat 
siivoavat yhteisvastuullisesti omalla vuorollaan. Laitettuasi ruokaa ja syötyäsi tiskaat välittömästi 
käyttämäsi astiat.  
 
Pyykkisi voit pestä Mikkosentalon kellarissa. Pesukoneet ovat asukkaiden käytössä klo 14 jälkeen. 
Varauslistat ovat pesukoneiden päällä. Kuivaushuoneet ovat Mikkosentalon pesutuvan vieressä ja 
Lönninkartanon yläkerrassa.  
 
Haapaveden Opistossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta ja lajitellaan  ja kierrätetään 
jätteet. Myös asuntoloissa on jätteiden kierrätys. Jokaisessa asuntolassa on tarvittavat jäteastiat ja 
ohjeet. Huolehdit itse solusi roskat ja jätteet lajiteltuina jätteiden keräyspisteeseen.  
 
Siivousohjeet liitteessä. 
 

 Paloturvallisuus  
Huone on pidettävä siistinä ja tavarat järjestyksessä. Palo-ovet on pidettävä kiinni. Kynttilöiden 
polttaminen soluissa/huoneissa on ehdottomasti kielletty. Jokaisesta keittiöstä löytyy sammutuspeite 
tulipalon tukahduttamiseksi. Tutustu pelastussuunnitelmaan, joka löytyy jokaisen talon 
ilmoitustaululta, sekä poistumisteihin. Yöaikaan ja viikonloppuisin asuntoloiden turvallisuutta 
valvovat vartijat. Vartijan numero on 044 207 7995.  Aiheettomasta palohälytyksestä pelastuslaitos 
laskuttaa 737 € (2018). Elektronisten laitteiden (esim. jääkaappi) tuomisesta sovitaan aina erikseen 
yhteisökasvattajan kanssa. 
 

 Autojen pysäköinti ja lämmityspaikat  
Autot on pysäköitävä niille varatuille pysäköintialueille. Lämmityspaikkaan saat avaimen 
talonmieheltä. Lämmityspaikan hinta on 30 €/lukuvuosi. 
 

 Sairastuessasi  
ota yhteys opiskeluterveydenhoitajaan, ryhmäohjaajaasi tai yhteisökasvattajaan. Sairastuessasi saat 
apua yhteisökasvattajalta tai tarvittaessa terveyskeskuksesta. Yhteisökasvattajalla on 
ensiaputarvikkeita. Sairaustapauksissa opiskelijan tulee lähteä asuntolasta kotiin sairauden ajaksi. 
Asuntolassa ei voi olla sairaana. Terveydenhoitaja on paikalla pääsääntöisesti keskiviikkoisin 
klo 8-10. Hänen vastaanottonsa on Eerolassa.  
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 Vierailuajat ja viikonloppuasuminen 
Vieraita saa olla solussa ja asuntola-alueilla arkisin  klo 21:een asti. Yhteisökasvattajalla ja 
vartijoilla on oikeus poistaa huoneista ja Opiston alueelta ulkopuoliset henkilöt vierailuaikojen 
ulkopuolella ja mikäli he aiheuttavat häiriötä. Vieras on henkilö, joka ei asu Opiston asuntolassa. 
Vieras on myös toisessa asuntolassa asuva. Viikonloppuisin asuntolaan ei saa tuoda vieraita, ellei 
asiasta ole erikseen sovittu yhteisökasvattajan kanssa.  
 
Asuntolassa voit asua pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Voit jäädä asuntolaan perustelluista 
syistä viikonlopuksi tai jos lukujärjestyksen mukainen opiskelu vaatii asumista asuntolassa 
viikonloppuna. Alaikäinen ei voi asua asuntolassa viikonloppuna ilman painavaa syytä eikä ilman 
huoltajan lupaa. Yhteisökasvattaja sopii asiasta alaikäisen huoltajan kanssa, jolla on vastuu 
huollettavastaan. Viikonloppuasumisesta on aina tehtävä erillinen ilmoitus ajoissa (viimeistään 
tiistaina) yhteisökasvattajalle. 
 

 Savuton Opisto 
Tupakkalain  (20.8.2010/698) 12 § kohdan 3) mukaan ”perusopetusta, ammatillista koulutusta ja 
lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla 
ulkoalueilla tupakoiminen on kielletty”. Lisäksi  nuuskan sekä muiden tupakkatuotteiden ja 
–välineiden (esim. vesipiipun, sähkötupakan ym.) käyttäminen asuntolassa ja Opiston alueella on 
kielletty. 
 

 Alkoholi ja huumeet ym. 
Alkoholin, huumeiden ja luvattomien lääkkeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen 
alaisena esiintyminen on asuntolassa ja sen alueella kielletty. Rikkomuksesta sinut voidaan erottaa 
asuntolasta. Alaikäisten kohdalla asiasta ilmoitetaan aina huoltajille ja tehdään lastensuojeluilmoitus 
(Lastensuojelulaki 12.2.2010/88 25 §). 
 

 Vapaa-ajan toiminta 
Asuntolat sijaitsevat Haapaveden kaupungin keskustassa, jossa on monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet, kuten liikuntahalli ja kuntosali, uima- ja jäähalli sekä nuorisotalo. 
Liikuntahallissa on mahdollista pelata lento- ja koripalloa, sählyä, sulkapalloa ja squashia. Opiston 
opiskelijoiden käyttöön voidaan varata viikoittainen liikuntahallivuoro. Jedun liikuntasalissa voi 
myös käydä pelaamassa pallopelejä tiistaisin ja torstaisin.  Uimassa tai  kuntosalilla on 
mahdollisuus käydä maksutta kerran viikossa laittamalla nimensä uimahallin vastaanotossa olevaan 
listaan. Mikkosentalon alakerran kerhohuoneessa on biljardipöydän lisäksi pienoiskuntosali. 

8 
 



Opistolla voi pelata biljardia, lattiacurlingia, bingoa ja pingistä. Opiskelijat voivat järjestetää ostos- 
ja muita retkiä, illanviettoja, teatteri- ja konserttivierailuja, elokuva- ja kerhoiltoja. Opistolla toimii 
opiskelijakunta.   Jokihelmen Opiston kurssitarjonta ja alueen kulttuuritarjonta on monipuolista. 
Jokihelmen Opisto julkaisee kurssiohjelman syyskuussa. 
 
TVT-luokka eli tietokoneluokka on käytettävissä myös vapaa-aikana klo 22 saakka. Arkisin ja 
sunnuntaisin luokan sulkee yhteisökasvattaja tai siistijät. TVT-luokkaan ei saa viedä vieraita, 
juomaa tai ruokaa. 
 
Saunan voi itse laittaa lämpiämään. Saunavuoro varataan varauslistalta. Varauslista on saunan 
ovessa. Saunomisen on tapahduttava ennen klo 22. 
 
Asuntolan asukkaille järjestetään opintojen alettua yhteisiä tilaisuuksia eli asuntolakokouksia, 
joihin olet asuntolapaikan saatuasi tervetullut osallistumaan.  Tilaisuuksissa keskustellaan ja 
sovitaan yhdessä asumiseen liittyvistä asioista ja annetaan neuvoja niissä käytännön asioissa, joista 
joudut asuntolassa vastaamaan tai niihin osallistumaan. Tällaisia ovat esim. siivouksen ohjaus ja 
pelastuspäivä. 
 
 
 
Lue Wilmaa, Info-tv:tä,  FB:tä Haapop Asuntola tai asuntolan ilmoitustauluja! 

 
 
Tervetuloa asumaan Haapaveden Opiston internaattiin, 
 

toivottaa Opiston henkilökunta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 



 

LIITTEET:  
Opiston järjestyssäännöt 
Siivousohjeet  
 
Haapaveden Opiston Järjestyssäännöt 
  
Kaikilla Haapaveden opiston opiskelu- ja työyhteisössä toimivilla opiskelijoilla, opettajilla,         
henkilökunnalla sekä vierailijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön.           
(L630/98, 28 § ja L631/1998, 11§). Opetusta ja opiskelua häiritsevä ja kiusaava toiminta on              
kielletty. 
  
Järjestyssäännöt on tarkoitettu Haapaveden Opiston opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä opiston          
alueella vieraileville. Haapaveden Opiston järjestyssääntöjä noudatetaan opiston kiinteistöissä ja         
niiden ulkoalueilla sekä kaikissa opetukseen liittyvissä tilanteissa. Opiskeluun liittyviä tilanteita          
ovat esimerkiksi opintoretket, opiston järjestämät tilaisuudet, opiskelijoiden opiston tiloissa         
järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat opistoa. Lisäksi opiskelijoiden on           
noudatettava kaikkia opettajien ja henkilökunnan antamia järjestyssääntöjä täydentäviä ohjeita,         
neuvoja ja määräyksiä. 
  
Haapaveden Opiston järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa tarkentaa opiston koulutusala-, tutkinto-,         
kiinteistö- tai tilakohtaisesti annettavilla erillisillä ohjeilla. Erilliset ohjeet käsitellään opiston          
prosessien mukaisesti, jonka jälkeen rehtori hyväksyy ne. 
  
Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (työssäoppiminen) ja ammattiosaamisen näytöissä sekä        
tutkintotilaisuuksissa noudatetaan Haapaveden Opiston ja työpaikan välistä sopimusta. 
  
Henkilöstöltä edellytetään tehtävän mukaista käyttäytymistä sekä työsopimuksessa tarkemmin        
määriteltyä työskentelyä, salassapitoa ja yhteiskunnallista vastuuta. Sekä työntekijöille että         
opiskelijoille selvitetään näiden järjestyssääntöjen sisältö ja merkitys osana perehdyttämistä. 
 
  
Yleiset järjestyssäännöt 
  
1§ 
Kaikkien Haapaveden Opiston jäsenten tulee työskennellä siten, että jokaisella yhteisön jäsenellä on            
työ- ja opiskelurauha. Kaikkien opiston jäsenten tulee käyttäytyä niin, etteivät he toiminnallaan            
loukkaa toisten arvoja tai ihmisarvoa tai toimi muutoin lain tai hyvien tapojen vastaisesti. 
  
2§ 
Opiskelijan tulee noudattaa Haapaveden Opiston järjestyssääntöjä sekä henkilökunnan antamia         
opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. 
  
3§ 
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Opiskelijalla on oikeus osallistua opiskelunsa suunnitteluun, henkilökohtaisen opetuksen        
järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen, opetussuunnitelmatyöhön sekä opiston       
järjestyssääntöjen laadintaan. 
  
4§ 
Opiskelijalla on mahdollisuus saada opiskeluun kuuluvia tukipalveluja, jotka kulloinkin voimassa 
olevan lain ja asetusten sekä opiston ohjeiden mukaan hänelle kuuluvat. 
  
5§ 
Haapaveden Opiston oppilaskunnan, ryhmän tai vapaa-ajan toiminnassa noudatetaan voimassa         
olevaa lainsäädäntöä sekä opetushallituksen ja opiston ohjeita ja määräyksiä. 
  
6§ 
Jos opiskelijalle on osoitettu asunto opiskelija-asuntolasta, hänen asumistaan koskevat oikeudet,          
velvollisuudet ja rangaistukset käsitellään voimassa olevan lain ja asetuksen mukaisesti          
opiskelija-asuntolan sääntöjen osoittamalla tavalla. 
  
7§ 
Kaikkien Haapaveden Opistossa toimivien tulee noudattaa hyväksyttyjä työjärjestyksiä ja 
aikatauluja. 
  
8§ 
Haapaveden opistolla olevaa omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja niissä mahdollisesti havaitut           
puutteet ja viat on ilmoitettava henkilökunnalle. Jos omaisuuden rikkoutuminen tai menettäminen           
aiheutuu huolimattomuuden, törkeän käsittelyn, luvattoman käyttöönoton tai jonkin muun         
vastaavan syyn takia, on aiheuttaja korvausvelvollinen vahingonkorvauslain mukaisesti.        
Rikostapauksissa menetellään rikoslain edellyttämällä tavalla. 
  
9§ 
Tapaturman, onnettomuuden tai tulipalon sattuessa on jokainen paikalla oleva henkilö velvollinen           
toimimaan hengen ja omaisuuden pelastamiseksi parhaan kykynsä mukaan, sekä hälyttämään          
tarvittavaa lisäapua paikalle. Jokaisen tulee tutustua oman toimintaympäristönsä        
turvallisuussuunnitelmaan, jotta osaa toimia eri vaaratilanteissa tilanteen vaatimalla tavalla. 
  
10§ 
Haapaveden Opistossa toimivien on noudatettava opiston tiloissa tarpeellista siisteyttä. 
  
11§ 
Haapaveden Opisto ei vastaa opiston tiloihin tai sen alueelle jätetystä ulkopuolisesta omaisuudesta. 
  
12§ 
Haapaveden Opiston eri tilojen ulkopuoliset käyttäjät / vuokraajat, sopivat tilojen käytöstä opiston            
edustajan kanssa, sekä vastaavat käytössään olevan tilan koneista, laitteista sekä mahdollisesta           
tietoverkkojen käytöstä. 
  
13§ 
Tupakointi ja siihen verrattavien valmisteiden ja välineiden käyttö on kielletty opiston sisätiloissa ja             
opiskelija-asuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Tupakointikielto on voimassa         
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myös opiston toiminta-ajan ulkopuolella. Savuttomuudesta ilmoitetaan kylteillä oppilaitoksen        
ulko-ovilla ja ulkoalueilla. Haapaveden Opiston alueelle ei saa tuoda alkoholia eikä esineitä tai             
aineita, joiden hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen              
turvallisuutta. Haapaveden Opiston alueella ei saa esiintyä alkoholin tai muiden päihdyttävien           
aineiden vaikutuksen alaisena. 
  
Huumausainerikkomuksista ilmoitetaan välittömästi poliisille. Päihdeongelmaisia opiskelijoita      
varten on hoitoonohjausjärjestelmä. 
  
Rehtorilla ja opettajalla on oikeus tarkastaa ja ottaa haltuun luvattomat esineet ja aineet lain              
mukaisella toimivallalla. 
  
Raha-ja uhkapelit ovat kiellettyjä. 
  
14§ 
Pukeutumisen on oltava opintoihin ja työtehtäviin sopivaa sekä turvallisuusohjeet huomioivaa. 
  
 
  
  
Haapaveden Opiston internaattisäännöt 
  
15§ 
Sääntöjen tarkoitus 
  
Sääntöjen tarkoituksena on taata asuntolassa asuville asumis- ja opiskelurauha ja tehtäviään           
hoitavalle henkilökunnalle työrauha. 
  
Asuntolalla tarkoitetaan asuntolarakennusta piha-alueineen ja seurustelu- ja sosiaalitiloineen. Nämä         
säännöt koskevat kaikkia asuntolassa asuvia opiskelijoita, heidän vieraitaan ja muita asuntolassa           
asioivia. 
  
16§ 
Asumisoikeus 
  
Asumisoikeus on vain niillä opiskelijoilla, joille se on myönnetty. Opiskelijoiden asumisoikeus           
edellyttää opintojen edistymistä. Asuntolat määrittelevät toimintansa mukaisesti aukioloajat,        
vierailut, hiljaisuuden ja siistimisen ohjeistuksen. Muutoin asumisessa noudatetaan Haapaveden         
Opiston järjestyssääntöjä. 
  
  
17§ 
Asuntolan henkilökunnan tehtävät ja toimivalta. 
  
Asuntolan henkilökuntaa ovat yhteisökasvattaja, ohjaajat, siistijät ja kiinteistöhuollosta vastaava         
henkilö. Henkilökunnan tehtävänä on ohjata asiakkaita asumiseen liittyvissä asioissa, vastata          
asuntolan siisteydestä ja viihtyvyydestä ja valvoa sääntöjen noudattamista. Asuntolan         
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henkilökunnalla on oikeus yleisavainta käyttäen käydä työtään hoitaessaan asuinhuoneissa myös          
silloin, kun asukas itse ei ole paikalla. 
  
 
  
18§ 
Asuntolan rauhallisuus ja viihtyvyys 
  
Asuntolan asukkaiden on omalla asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellään pyrittävä edistämään          
yleistä asumis- ja opiskelurauhaa. Asukkaiden on pyrittävä säilyttämään ja edistämään niin oman            
huoneensa kuin koko asuntola-alueenkin siisteyttä ja viihtyisyyttä. 
  
Asuntolan alueella on vältettävä kaikkea turhaa melua ja muuta häiriötä. Asuntolassa on hiljaisuus             
kello 22.00 - 7.00. Muulloinkin on vältettävä liiallista metelöintiä, jotta kaikilla olisi rauhallinen             
oppimisympäristö. Asuntolan asukkaiden tulee käyttäytyä niin, etteivät he toiminnallaan loukkaa          
toisten arvoja tai ihmisarvoa tai toimi muutoinkaan lain tai hyvien tapojen vastaisesti. 
  
19§ 
Asuntolassa asuminen koulun lomien ja sairausloman aikana 
  
Pidempien lomien aikana asuntolassa asumisesta ohjeistetaan asuntolakohtaisesti aina erikseen. 
  
Opiskelijan asuntolassa asuminen sairausloman aikana ei pääsääntöisesti ole mahdollista. Mikäli          
opiskelija sairastuu, tulee hänen ilmoittaa sairastumisestaan opettajalle/ryhmävastaavalle sekä        
yhteisökasvattajalle. 
  
20§ 
Asuntolan omaisuuden käyttö 
  
Asuntolan omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja omaisuuden katoamisesta tai rikkoutumisesta          
on ilmoitettava välittömästi asunto henkilökunnalle. 
  
Huoneiden seinille saa kiinnittää kuvia ainoastaan jälkiä jättämättömällä ja helposti irrotettavalla           
tavalla. Seinille laitettavat kuvat tms. eivät saa olla ihmisten arvoja tai ihmisarvoja loukkaavia tai              
muutoin hyvien tapojen tai lakien vastaisia. 
  
Haapaveden Opisto ei vastaa majoittuvien omaisuudesta. Jos asiakkaalta jää asuntolaan omaisuutta,           
sitä säilytetään kolme kuukautta. Tänä aikana voidaan omaisuus noutaa asuntolasta tai sopia sen             
toimittamisesta jollain muulla tavoin. 
  
Asuntolan huoneet ovat kalustettuja. Opiskelijat voivat tuoda mukanaan asuntolaan rajoitetusti          
perustellusta syystä omia huonekalujaan, television, tietokoneen tms. Asiasta tulee etukäteen sopia           
yhteisökasvattajan kanssa. Huoneessa olevien oppilaitoksen huonekalujen uudelleenjärjestelystä tai        
siirtämisestä huoneesta toiseen on sovittava asuntolan henkilökunnan kanssa. 
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Haapaveden Opiston kurinpito 
  
Opiskelijaa ohjataan ensisijaisesti ohjauksellisin keinoin niin, että hänellä on mahdollisuus saattaa           
opintonsa päätökseen. Kurinpidossa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Opiston ohjeita. 
  
21§ 
Opiskelijalle voidaan antaa varoitus, jos hän: 
  
1) häiritsee opetusta; 
2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti; 
3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä; 
4) kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä 
5) on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen 
toimintakykynsä on heikentynyt 
  
  
Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen             
varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi,          
sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. 
  
Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä           
vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi         
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, tai oppilaitoksen järjestämästä          
tilaisuudesta. 
  
Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on 
olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän 
henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi, tai mikäli 
opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen 
vuoksi. 
  
  
22§ 
Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta ja opiskeluoikeuden epäämisestä korkeintaan 
kolmeksi päiväksi päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, opiskelusta 
pidättämisestä, määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta päättää koulutuksen 
järjestäjän asettama monijäseninen SORA- toimielin. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen 
järjestäjän, opiskeluhuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. 
 
23§ 
Opiskelijalla on oikeus valittaa erottamispäätöksestä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
hallinto-oikeuteen. 
  
Nämät järjestysäännöt on vahvistanut Haapaveden Opiston rehtori Raija Näppä 1.8.2016. 
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SIIVOUSOHJEET 
 
Siivousvälineet 

Siivousvälineitä löytyy jokaisesta asuntolasta opiskelijoiden käytössä olevista 
siivouskomeroista tai –kaapeista. WC-paperia löytyy siivouskomeroista. 
Jos joku aine tai tarvike on loppunut ota yhteys siistijään tai yhteisökasvattajaan. 
Muista palauttaa käyttämäsi siivousaineet ja –välineet sekä imuri entiselle paikalle. 

 
Päivittäinen siivous 

- vuoteen petaus 
- roskien pois vieminen tarvittaessa 
- huoneen tuuletus 
- tavaroiden järjestäminen 

 
Viikoittainen siivous (tarkastetaan viikottain) 

- tasopintojen pyyhkiminen (nihkeäpyyhintä, yleispesuaine) 
- tahrojen poistaminen kaikilta pinnoilta 
- roskiksien tyhjentäminen 
- patjan imurointi tai tuuletus ja sängyn imurointi 
- lattian imurointi  
- lattian nihkeäpyyhintä, myös lattialistojen päältä (yleispesuaine) 
- wc- ja kylpyhuoneen pesu ja peilikaapin pyyhkiminen (desinfioiva pesuaine) 
- lakanoiden vaihto vähintään 2 viikon välein 

 
Keittiön siivous 

- lajittele jätteet 
- kerää roskat lattialta ja huolehdi ne roskiksiin 
- tiskaa itse käyttämäsi astiat 
- pyyhi hella ja pöytäpinnat 
- pese altaat ja tiskipöytä 
- puhdista uunipellit ja pyyhi uuni 
- huolehdi jääkaapista vanhat tai vanhentuvat elintarvikkeet roskiin 
- tyhjennä tarvittaessa roskikset 

 
Muuttosiivous edellisten lisäksi, kun luovutat huoneen 

- huoneen tyhjentäminen kaikista tavaroista, (paitsi ne, jotka siellä olivat) 
- ovien nihkeäpyyhkintä 
- kaappien ja laatikoiden nihkeäpyyhkintä 
- muuttosiivouksen jälkeen asunnossa ei saa olla irtoroskia, tahroja eikä pinttymiä 
- muuttosiivoukseen ei kuulu ikkunoiden pesu eikä lattioiden peruspesu tai vahaus 
- epäsiistin asunnon siistijät siivoavat ja kustannukset laskutetaan opiskelijalta tai ne 

voidaan vähentää avainpanttimaksusta 
 
Kuivapyyhintä = pyyhit kuivalla, kastelemattomalla liinalla (esim. pölyjä ja roskia lastalla lattialta) 
Nihkeäpyyhintä = pyyhit kastellulla mahdollisimman kuivaksi väännetyllä liinalla 
Kosteapyyhintä = pyyhit kastellulla, kostealla liinalla (vettä ei saa tippua tai valua 
Märkäpyyhintä = pyyhit reilusti kostealla liinalla (käytetään tahroihin, kosteus pitää kuivata) 

15 
 


