
SIVISTYSTOIMEN TILOJEN JA LAITTEIDEN VUOKRIEN SEKÄ ERÄIDEN TAKSOJEN 
TARKISTUKSET 01.02.2015 LUKIEN 
 

Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2017 laadintaohjeisiin 
sisältyy mm. 4 %:n korotus kaupungin perimiin maksuihin ja taksoihin ja tila-
vuokriin 01.02.2015 lukien.  

 
Koululaitoksen tilojen käyttäjät maksavat varsinaisen vuokran lisäksi myös 
ravitsemis- ja siivoushenkilökunnan palkkausmenot todellisten, työehtosopi- 
muksen mukaisten palkkausperusteiden ja työtuntien mukaan. Koulujen 
keittiöitä käytettäessä on aina yksi kaupungin vakituiseen ravitsemishenkilö- 
kuntaan kuuluva työntekijä paikalla ja osallistuu samalla työtehtäviin. Näin 
varmistetaan keittiössä sovitun omavalvonnan ja keittiöhygienian toteutu- 
minen sekä suurkeittiölaitteiden asiantunteva käyttö. 

 
 Vuokriin ja maksuihin sisältyy arvonlisävero. 
 
Ehdotus: Sivistyslautakunta tarkistaa sivistystoimen tilojen ja laitteiden vuokria ja muita 
 maksuja 01.02.2015 lukien seuraavasti: 
 
   Vanha vuokra Uusi vuokra 
 Koulukeskus 
 Varppeen koulu 
 
 - Keittiö  98 €/pv+palkk.kulut      102,00 €/pv+palkk.kulut 
 - Ruokasalit eteistil. 61 €/pv+palkk.kulut 63,00 €/pv+palkk.kulut 
 
 - Pienempi liikuntasali 49 €/pv+palkk.kulut 51,00 €/pv+palkk.kulut 
 - Isompi liikuntasali 61 €/pv+palkk.kulut 62,00 €/pv+palkk.kulut 
 
  Salien vuokra liikuntatarkoituksiin 
 - Pienempi sali  11,00 €/h  12,00 €/h *) 
 - Isompi sali   12,00 €/h  13,00 €/h *) 
 
 - Kielistudio (alk. tunnilta) 49,00 €/h  51,00 €/h 
 
 - Tietokoneluokka    37,00 €/h  38,00 €/h 
   (alkavalta tunnilta) 
 
 
 Kappelimäen koulu 
 
 - Keittiö  87 €/pv+palkk.kulut 90 €/pv+palkk.kulut 
 - Ruokasali eteistil. 37 €/pv+palkk.kulut 38€/pv+palkk.kulut 
 
 - Liikuntasali  49 €/pv+palkk.kulut 51,00 €/pv+palkk.kulut 
 - Ed. liikuntatarkoituksiin 11 €/h  12,00 €/h *) 
 
 
 
 
 



 Haja-asutusalueen koulut 
 
 Kodjala, Soukainen, Suontaka ja Untamala 
 
 - Keittiö ja ruokasali 61 €/pv+palkk.kulut 63,00 €/pv+palkk.kulut 
 - Liikuntasali 49 €/pv+palkk.kulut 51,00 €/pv+palkk.kulut 
 
 - Salit liikuntatarkoituksiin 11 €/h  12,00 €/h *) 
 
 Muut koulut 37 €/pv+palkk.kulut 38,00 €/pv+palkk.kulut 
 
 Koulujen varsinaisen vuokran lisäksi maksettavat palkkausmenot 
 (sis. alv.): 
  
  Ruokapalvelun henkilöstön palkkauksen tuntiveloitus 
 
  Arkisin klo 22.00 asti ja lauantaisin klo 18.00 asti 33,50 €/h 
  Lauantaisin klo 18.00 - 24.00 ja sunnuntaisin 48,40 €/h 
 
  Siivoustoimen palkkausmenojen veloitus salien siivouksesta 
 
  Viikonloppuisen (4 h) 169,00 € + mahdolliset matkakulut 
  Koulujen kesälomien aikana 84,50 €  
 
 
 Kauppilan umpipiha 
  
 Museon pääsymaksu on 3,00 € aikuisilta (alle 18-vuotiailta maksuton). 
 
 Nuorisotalo: 
 
 - korkeintaan 4 h/tilaisuus  44 €   46,00 € 
 - koko päivä   72 €   75,00 € 
 
 Opistotalo:  
  
 - arkipv (koko pv)    130,00 €  135,00 € 
   voi koristella ed. iltana  
 - sunnuntaisin (koko pv)    160,00 €  166,00 € 
   voi koristella ed. iltana 
 - arki-iltaisin      65,00 €    68,00 € 
 - salin vuokrauskuntoon saattaminen  16,00 €    17,00 € 
   (lisätään vuokraan) 
 - pöytä      1,20 €/kpl/vrk                1,30 €/kpl/vrk 
 - tuoli       0,50 €    0,60 € 
 - kahviastiasto     11,00 €/vrk 12,00 €/vrk 
   (n. 100 kahvikuppia ja asetit) 
 
  Mikäli vuokraa opistotalon, erillistä kalustevuokraa ei peritä.  
  Pöytiä 10 kpl 125 cm x 80 cm, 8 kpl 100 cm x 60 cm = yhteensä 

92 paikkaa 
   



 Kirjasto/Monikko: 
 
 Monikon vuokra: 
 
  - Monikon vuokra on 33 € / kerta (= 3h), lisätunti 16 €, (hinnat sis. 

alv 24 %) 
   
    
 Kopiot ja tulosteet: mu-va A4  = 50 snt, värill A4 = 1 €, A3 (värill. ja mu-va) 
 = 1,20 € 
 
 Faksi ja skannaus sähköpostiin: 2 € 
 
 Poistokirjat: Lasten ja nuorten kirjat 50 snt/kpl ja aikuisten kirjat 1 €/kpl, 
 poistolehdet 20 snt/kpl 
 
 Urheilutalo: 
 
 Koko salikerros 
 - koko päivä  457,00 €  475,00 € 
 - korkeintaan 4 h tilaisuus 317,00 €  330,00 € 
 - eteinen ja sali  217,00 €  226,00 € 
 - eteinen ja kahvio  162,00 €  168,00 € 
 - eteistilat     89,00 €    93,00 € 
 - discotilaisuudet  457,00 €  475,00 € 
 - (nuoriso ja liik.järjestöt) 317,00 €  330,00 € 
 
 Vuokrat liikuntakäyttöön: 
 Liikuntasali     11,00 €   12,00 € *) 
 Peilisali       4,00 €     4,50 € 
 Painisali       4,00 €     4,50 € 
 
 Urheilutalon pöydät  5,30 €/kpl/vrk 5,50 €/kpl/vrk 
 Urheilutalon tuolit      0,70 €     0,70 € 
 
 Uimahalli: 
 
 Hintoja nostettu alkaen 15.9.2014, joten hintoja ei koroteta tässä yhteydessä. 
 Hintoja tarkistettaessa jäi määrittämättä koululaisuintien ja yritysten 
 (työnantaja maksaa) hinnat.  
 
 Koululaisuinnit       1,38 €     2,00 € 
 Yrityshinta       2,17 €     3,20 € 
  
 *) Liikuntasalien vuokrat ovat laitilalaisten rekisteröityjen yhdistysten alle 
 18 –vuotiaiden käytön osalta puolet normaalihinnoista. 
 Liikuntasaleja elinkeinotoimintaan käytettäessä vuokra on normaalihinta 
 kaksinkertaisena 
 
  Maalikameran vuokra laitteineen    256 €/päivä 
 
  Vakka-opiston sisäisiä vuokria ei tässä yhteydessä koroteta. 



 
 Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 
 
 

Lisätietojen antaja 
Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen 
Puh. (02) 85016455, 050-5180588 
fax (02) 856790  
sähköposti: heli.kiertokari@laitila.fi 
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