
Asuntolaohjauksen laatusuositustyön käynnistäminen

Ammatillisen koulutuksen 
asuntolatoiminnan 
laatusuositukset

• Asuntolaohjauksen valtakunnalliset päivät 

• 12. – 14.6.2019

• OSAO, Taivalkoski

Opetusneuvos Kaisa Räty

Verkostokoordinaattori Maria Käkelä



Taustaa

• Asuntolaselvityksessä  2015 (linkki): 
Kehittämisehdotus 3. Luodaan koulutuksen järjestäjän organisoimalle asuntolatoiminnalle 
ohjeistukset ja suositukset palvelujen tasalaatuisuuden ja opiskelijoiden tasavertaisen kohtelun 
parantamiseksi.

• Tehdään yhteinen prosessi, joka alkoi asuntolaohjaajapäivillä 
kesäkuussa 2019 (https://padlet.com/hhkaisaraty/asuntolat) 

• Syksyllä otetaan mukaan muut sidosryhmät: opiskelijat, johto, 
käydään läpi asuntolaselvityksissä ja projekteissa kerätty tieto ja 
sidotaan vuoden 2020 asuntolaselvitykseen

• Kootaan laatutiimi (ks dia. 3): saa ilmottautua!

• Valmiit laatusuositukset asuntolaohjaajapäivillä kesäkuussa 2020

http://oph.fi/download/176981_ammatillisen_peruskoulutuksen_opiskelija-asuntolat_2015_tiivistelma.pdf
https://padlet.com/hhkaisaraty/asuntolat


Laatutiimi

Innokkaat tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu meille:

Kaisa Räty

kaisa.raty@oph.fi

Maria Käkelä

maria.kakela@sakury.net

mailto:kaisa.raty@oph.fi
mailto:maria.kakela@sakury.net


Valinta
Viihtyvyys ja 
turvallisuus

Yhteisöllisyys ja 
osallisuus

Asuntola 
oppimisympäristönä 

Asuntolaohjaajat Yhteistyö

Opiskeluhuolto ja 
erityinen tuki

Asuntolan 
johtaminen

Asuntolatoiminnasta 
tiedottaminen



Valinta

• yhdenvertaisuus

• läpinäkyvät valintakriteerit, jotka hakijan tiedossa

Viihtyvyys ja turvallisuus

• asuntolan säännöt

• terveet, puhtaat rakennukset

• oma yksityisyys



Yhteisöllisyys ja osallisuus

• yhteisöllisen kulttuurin rakentaminen

• nuoret mukana suunnittelussa

• vapaa-ajan toiminta

Asuntola oppimisympäristönä 

• opintojen ja asuntolatoiminnan linkitys

• kuka tukee opiskeluun liittyvissä asioissa

• elämänhallintataitojen opiskelu

• oikeus myös rentoutumiseen



Asuntolaohjaajat

- työntekijöiden määrä / asukkaiden määrä

- sijaisjärjestelyt

- työntekijöiden pätevyys

- asuntolanohjaajan toimenkuva / roolien selkeys

- mahdollisuus resurssoida omakielisiin ohjaajiin tms. tarvittaessa

- asuntolaohjaajien täydennyskoulutus



Yhteistyö

• huoltajien ja kotiväen kanssa 

• opettajien kanssa (eri työaika, 

henkilöstöpalavereihin osallistuminen)

• nuorisotyön kanssa tehtävä yhteistyö

• opiskeluhuollon kanssa tehtävä yhteistyö

• lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö



Opiskeluhuolto

- tiedonkulku

- asuntolaohjaajat tuntevat opiskeluhuollon prosessit

- osana opiskeluhuoltotyöryhmää

- yksilökohtaisista ryhmissä, kun yhteisiä opiskelijoita

- asuntola ei ole hoitoyksikkö -> missä kuntoutus tapahtuu

Erityinen tuki

- miten asuntola voi olla mukana erityisen tukea tarvitsevien 

asioissa

- selkeä työnjako ja roolitus



Asuntolan johtaminen

- esimiestyö ja esimiehen tuki

- vastuu ja valta asuntolan johtamisessa

- rahoitus

- asuntolalle oma budjetti



Asuntolatoiminnasta tiedottaminen

- asukkaille / hakijoille

- vanhemmille (millaista asuntolaelämä on, millaiset säännöt 

ja toimintatavat, vanhempiin yhteys välittömästi)

- oppilaitoksen henkilökunnalle

- johdolle


