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fiilistä asumiseen 2011-2015
Fiilistä asumiseen on OPH:n ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishanke

Tavoitteena on ollut luoda ammatillisen koulutuksen asuntola- ja vapaa-
ajantoiminnasta aktiivisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat opiskelun etenemistä

Toimintaan on kuulunut mm. 

"Asuntolan valvonnasta 
opiskelijan ohjaamiseen ja opiskelun tukemiseen"

Opiskelijoille
 Tehostettua vapaa-ajantoimintaa 
 Harraste- ja asuntolatutortoiminta
 Arjen taitojen kurssit asuntoloissa 
 Vapaavalintaisten opintojen 

suorittaminen asuntoloissa

Asuntolaohjaajille ja asuntolatoiminnasta 
vastaaville
 Asuntolaohjaajien täydennyskoulutus
 Oppilaitoksen ja asuntolan välisen 

yhteistyömallien kehittäminen
 Alueelliset asuntolaohjaajapäivät 
 Valtakunnalliset asuntolaohjauksen 

päivät
 Asuntolatoiminnan käsikirja



Asuntolatoimintaa

Harraste – ja asuntolatutortoimintaa
Jeesaamo
rästipaja

Iltapalan tekoa
Salibandya

Fiilistä asumiseen arjen taitojen 
kurssi

Harrastepassi
Musiikkia
Askartelua
Leivontaa

Päihdevalistusta
Golfia, frisbeegolfia

Kierrätystä
pihatalkoita

Tanssia
Bileitä

Peli-illat
Retket, vierailut

Chillailua
Kisakatsomo
Grillibileet
Kuntosali



Asuntolatoiminnan käsikirja

Asuntolatoiminnan käsikirja on julkaistu Arjen arkissa 2014

http://arjenarkki.fi/hyvinvointia/asuntolatoiminnan-kasikirja

 Ohjeistuksia

Materiaaleja

 Toiminnan arvioinnin välineitä

 Seuraava päivitys 11/2015

http://arjenarkki.fi/hyvinvointia/asuntolatoiminnan-kasikirja


Asuntolaohjaajien täydennyskoulutus

Asuntolaohjaajien täydennyskoulutus järjestetään syksyllä 2015 

Etelä-Pohjanmaan opistolla Ilmajoella.

Täydennyskoulutus on maksuton ja se pohjautuu 
asuntolatoiminnan lainsäädäntöselvitykseen, käsikirjaan ja 
nuorten ohjaamiseen asuntolassa

YKSILÖLLISYYS – YHTEISÖLLISYYS - OSALLISUUS



Asuntolatoiminta on  opiskelijahyvinvointia

Yhteisöllisyys on tunne siitä, että kuulun joukkoon

Yksilöllisyys on tunne mahdollisuuksistani selvitä eri tilanteissa

Osallisuus on tunne siitä, että minulla on mahdollisuus vaikuttaa

yhteisöllisyys

• Ryhmäyttäminen

• Soluillat

• Ohjattu vapaa-
ajantoiminta

• Saku ry:n toiminta

• Kerhotoiminta

• ”asuntolahenkisopimus”

yksilöllisyys

• Arjen taitojen ohjaus

• rästipajatoiminta

• Uusiin harrastuksiin 
ohjaaminen

• Puhuttelu- ja 
huolenpitokeskustelut

• Yhteistyö huoltajien 
kanssa

• Tulohaastattelut

• Kyselyt

• Asukkaan omien 
taitojen hyödyntäminen

osallisuus

• Tutortoiminta

• asuntolatoimikunta

• Yhteisten sääntöjen 
luominen

• Opiskelijoiden 
järjestämä toiminta ja 
teemaillat



Asuntolatoiminnan 
lainsäädäntöselvitys ja lainsäädäntöesitys

OKM:n pyynnöstä fiilistä asumiseen 

on tehnyt yhteistyössä 

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n kanssa

asuntolatoiminnan lainsäädäntöselvityksen 

ja laatinut sen pohjalta lainsäädäntöesityksen.



Asuntolatoiminnan lainsäädäntöselvitys ja 
asuntolahenkilöstön kuuleminen

Asuntolaohjaajien täydennyskoulutukset
2012 Kuortaneen urheiluopisto ja Etelä-Pohjanmaan opisto 
2013 Etelä-Pohjanmaan opisto
2014 Perä-Pohjolan opisto
2014 Keski-Suomen opisto

Asuntolaohjauksen valtakunnalliset päivät
2012 Jämsä
2013 Inari
2014 Sastamala
2015 Hyrynsalmi

Asuntolaohjaajien alueelliset päivät
2012 Kemijärvi, Kajaani, Pieksämäki, Ilmajoki, Asikkala
2013 Ähtäri, Hämeenlinna, Iisalmi, Rovaniemi
2014 Alavus, Järvenpää, Piippola

Workshopit
2012 Tavastia, JAO, KAO, Sedu, Sasky, Salpaus, Winnova
2014-2015 Sedu, Sataedu, Kpedu, Sasky, Jao

Opiskelijoiden kuulemiset
2015 toukokuu; Sedu, Kpedu, JAO, Luovi, Sasky



Asuntolaselvitys 2015 

Käynnissä selvitys, jolla selvitetään muutoksia 2012 – 2015



Kaikki löytyy mitä ei oo hukattu


