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KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT
1.1.2021 ALKAEN

1. TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT
- maksuihin sisältyy alv 24 %. Peli- ym. liikuntaharrastusten maksuun alv on kuitenkin 10 %.

TILA NYKYINEN €
Lukion monitoimikatsomo

sis. tietokoneen, äänentoiston, valkokankaan.
Istumapaikkoja: 168

43 € / tunti
                  330 € / koko päivä

Luokkahuone 18 € / kerta
78 € / lukukausi

                         140 € / lukuvuosi
Atk-luokka 43 € / tunti
Muut erikoisluokat
tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous tms.

29 € / kerta

Juhla- tai liikuntasali, alle 100 m2 50 € / kerta
171 € / lukukausi

                          338 € / lukuvuosi
Juhla- tai liikuntasali, yli 100 m2 78 € / kerta

226 € / lukukausi
451 € / lukuvuosi

Juhla- tai liikuntasali peli- ym.
liikuntaharrastuksiin

Luokkahuone liikuntaharrastuksiin

YHDELTÄ HENKILÖLTÄ:
5,00 € / kerta/hlö

43 € / vähintään 15 kertaa / hlö/lukukausi

JOS 4 TAI YLI 4 HENKILÖÄ:
18 € / kerta/jos 4 tai yli 4 henkilöä

305 € / vähintään 15 kertaa / jos 4 tai yli 4
henkilöä/lukukausi

Keittiö Jaakko Ilkan koulussa, sisältää
ruokasalin käyttöoikeuden

Keittiötila Jaakko Ilkan koulussa, ilman
ruokasalin käyttöoikeutta

86 € / kerta/vrk

50 € / vrk

Keittiötila muissa sivistystoimen yksiköissä 28 € / vrk
140 € / lukukausi

                          283 € / lukuvuosi
Saman käyttäjän käyttäessä useampaa muuta
kuin keittiö- ja ruokasalitilaa eri paikoissa

yhteensä enintään 338 € / lukukausi tai
680 € / lukuvuosi

Keittiön laitteita käytettäessä tulee ao. keittäjän tai muun laitteet hallitsevan henkilön olla paikalla.
Käyttömaksut sisältävät lämmön, sähkön ja veden. Tilojen käyttäjä huolehtii käyttämiensä tilojen
siivouksesta.

2. VÄLINEISTÖN KÄYTTÖ KOULUN ULKOPUOLELLA
Muualla kuin koulun tai päiväkodin omassa huoneistossa tapahtuvaa kaluston, opetusvälineistön tai muun
irtaimen omaisuuden käyttöä koskien luvan myöntää koulunjohtaja/rehtori tai
päiväkodinjohtaja/varhaiskasvatuksen aluejohtaja, joka samalla päättää kussakin tapauksessa erikseen
luovutusehdoista ja –hinnoista.

3. MUUT EHDOT
Omaisuuden vahingoittumisesta tai kulumisesta on kunnalla oikeus periä korvaus.

4. ERITYISEHDOT
Tilat luovutetaan korvauksetta käyttöön kunnan omille toimielimille, kylätoimikunnille ja niille järjestöille, joita
kunta avustaa.


