
 

                                                KOULUTILOJEN KÄYTTÖHAKEMUS JA PÄÄTÖS 
Kasvatus- ja sivistystoimi 
 

JAKELU:      Hakija   
      Koulu 
      Kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikkö 
  

1. 
TIEDOT 
HAKIJASTA 

Hakijan nimi (yhdistyksen tms. virallinen nimi tai hlön nimi) Y-tunnus tai henkilötunnus 
            

Hakijan osoite 

 
      
      
Yhdyshenkilön nimi ja osoite Puhelinnumerot 

 
 

      

      S-posti 
      
 
 

Laskutusosoite  
      

      

2. 
HAKEMUS 

Koulu, jonka käyttöoikeutta haetaan Käyttökausi  
(mistä-mihin) 

            

Koulutila Viikonpäivä / Kello 

            

Käyttötarkoitus Osanottajien määrä 

            

Käyttäjäryhmä                                                                                                       Käyttövuoron luonne 
 

 Lasten tai nuorten ryhmä                                                                          Pääsymaksullinen  
 

 Aikuisten ryhmä                                                                          Ei pääsymaksua 
                             

 Muu ryhmä (mm. eläkeläiset, erityisryhmät)                                                                     
 

Hakija sitoutuu noudattamaan käyttämiensä tilojen järjestyssääntöjä, kunnan siivouksesta ym. anta-
mia määräyksiä ja muita ohjeita ja vastaamaan koulun kiinteistölle ja irtaimistolle mahdollisesti aiheu-
tuneista vahingoista. 

Päiväys    Hakijan allekirjoitus 

            

3. 
KORVAUS 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamat käyttövuoromaksut 
 

Ei peritä                 Peritään yksittäisessä käytössä      ___ € (sis. alv) 
 

                                             Peritään vakiovuorossa hinnaston mukainen lukukausimaksu/maksut  
 

4. 
PÄÄTÖS 

  

      

Päiväys    Päätöksentekijän allekirjoitus 
 
 
 
 

 
            

MUUTOKSEN- 
HAKU 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Tuusulan kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 



 
Kasvatus- ja sivistystoimi                                                                    LIITE 

 

 
  
 

KOULUJEN LIIKUNTASALIEN JA MUIDEN KOULUTILOJEN MAKSUPERUSTEET JA MAKSUT ALKAEN 1.1.2014 
 
 
Maksuperusteet:  
Koulujen liikuntasalien, muiden koulu-, päiväkoti- ja perhekeskustilojen maksujen määräytyminen  
 
Maksuperuste I (sopimuksen mukaan): 
 

- tuusulalaisten yhdistyksien ja yhteisöjen pääsymaksulliset kilpailut ym. yleisötilaisuus  
- työpaikkaliikunta (yritykset)  
- liiketoiminta, elinkeinon harjoittaminen 
         - kunnan palvelutoimintaa tukevan elinkeinon harjoittaminen voidaan harkintaa käyttäen huomioida maksun alennuksella  
           (kirjallinen selvitys toiminnasta) 
- ulkopaikkakuntalaiset  
         - ulkopaikkakuntalaisten ylikunnallisten yhdistyksien ja yhteisöjen tuusulalaisille kohdistamat ryhmät voidaan harkintaa  
           käyttäen huomioida maksun alennuksella (kirjallinen selvitys toiminnan kohdistamisesta) 
- yksityistilaisuus 
- käyttämätön käyttövuoro  
 
Maksuperuste II (perushinta): 
 

- tuusulalaiset aikuisryhmät, arkivuorot 
 
Maksuperuste III (tuettu hinta*): 
 

- tuusulalaiset aikuisryhmät, viikonloppuvuorot 
 

(*tuettu hinta on perushinta – 50 % alennus) 
 
Maksuperuste IIII (voimakkaasti tuettu hinta*): 
 

- erityisryhmät, vammaiset, invalidit  
- korkeimmalla sarja- tai luokittelutasolla (SM-taso) kilpailevat ryhmät sekä Tuusulalle  
  positiivista julkisuutta tuovat kilparyhmät  
 

(*voimakkaasti tuettu hinta on perushinta – 75 % alennus) 
 
Maksua ei peritä: 
 

- kunnan oma toiminta (kasvatus- ja sivistystoimen toiminta) 
- Jokelan kansalaisopisto 
- tuusulalaisten yhdistyksien ja yhteisöjen alle 20-vuotiaiden toiminta sekä nuorten ryhmät 
- eläkeläiset (eläkevähenteinen kansaneläke) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kasvatus- ja sivistystoimi                                                                    LIITE 

 

 
 
 
 
Koulujen liikuntasalien maksut / vakiovuorot 

 

Maksuperusteet I-IV: 
   
                                               Maksuperuste 

 Liikuntasalin koko I II III IV 

 Liikuntasali 0-199 m
2
  sop.muk. (kevät) 126,00 € (kevät) 63,00 € (kevät) 31,50 € (kevät) 

 

sop.muk. (syksy) 114,00 € (syksy) 57,00 € (syksy) 28,50 € (syksy) 

 Liikuntasali 200-500 m
2
  sop.muk. (kevät) 222,00 € (kevät) 111,00 € (kevät) 55,50 € (kevät) 

  sop.muk. (syksy) 201,00 € (syksy) 100,50 € (syksy) 50,25 € (syksy) 

 Liikuntasali 500 m
2
 - sop.muk. (kevät) 267,00 € (kevät) 133,50 € (kevät) 66,75 € (kevät) 

 

sop.muk. (syksy) 243,00 € (syksy) 121,50 € (syksy) 60,75 € (syksy) 

Maksu yhdelle viikkotunnille lukukaudessa.  
Lukuvuoden aikana on kaksi lukukautta; syyslukukausi ja kevätlukukausi.  
Maksut sisältävät arvonlisäveron. 

 
Hintahaarukka / maksuperuste I (sopimuksen mukaan): 
 

Liikuntasalin koko Kevät Syksy 

Liikuntasali 0-199 m
2
 252,00–504,00 € 228,00–456,00 € 

Liikuntasali 200–500 m
2
 444,00–888,00 € 402,00–804,00 € 

Liikuntasali 500 m
2
 - 534,00–1068,00 € 486,00–972,00 € 

Maksu yhdelle viikkotunnille lukukaudessa.  
Lukuvuoden aikana on kaksi lukukautta; syyslukukausi ja kevätlukukausi.  
Maksut sisältävät arvonlisäveron. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kasvatus- ja sivistystoimi                                                                    LIITE 

 

 
 
 
Koulujen liikuntasalien ja muiden koulutilojen maksut / yksittäinen käyttö (tunti/vrk) 
 
Maksuperusteet I-IV: 
 

                Maksuperuste                                                   

 
 I   II   III   IV  

Koulutilat €/tunti €/vrk €/tunti €/vrk €/tunti €/vrk €/tunti €/vrk 

Liikuntasali 0-199 m
2
 sop.muk. sop.muk. 12,00 39,00 6,00 19,50 3,00 9,75 

Liikuntasali 200-500 m
2
 sop.muk. sop.muk. 18,00 63,00 9,00 31,50 4,50 15,75 

Liikuntasali 500 m
2
 - sop.muk. sop.muk. 24,00 84,00 12,00 42,00 6,00 21,00 

Kuntosali  sop.muk. sop.muk. 15,00 57,00 7,50 28,50 3,75 14,25 

Ruokasali  sop.muk. sop.muk. 15,00 57,00 7,50 28,50 3,75 14,25 

Auditorio  sop.muk. sop.muk. 33,00 123,00 16,50 61,50 8,25 30,75 

Kielistudio  sop.muk sop.muk 18,00 63,00 9,00 31,50 4,50 15,75 

Erikoisluokat  sop.muk sop.muk 18,00 63,00 9,00 31,50 4,50 15,75 

Luokat, kerhotilat sop.muk. sop.muk. 12,00 39,00 6,00 19,50 3,00 9,75 

Maksut sisältävät arvonlisäveron.  
 

Hintahaarukka / maksuperuste I (sopimuksen mukaan): 
 

Koulutilat €/tunti €/vrk 

Liikuntasali 0-199 m
2
 24,00–48,00 € 78,00–156,00 € 

Liikuntasali 200-500 m
2
 36,00–72,00 € 126,00–252,00 € 

Liikuntasali 500 m
2
 - 48,00–96,00 € 168,00–336,00 € 

Kuntosali  27,00–54,00 € 108,00–216,00 € 

Ruokasali  27,00–54,00 € 108,00–216,00 € 

Auditorio  66,00–132,00 € 246,00–492,00 € 

Kielistudio  36,00–72,00 € 126,00–252,00 € 

Erikoisluokat  36,00–72,00 € 126,00–252,00 € 

Luokat, kerhotilat 24,00–48,00 € 78,00–156,00 € 

Maksut sisältävät arvonlisäveron.  
 
Muiden koulutilojen vakiovuoroissa (poikkeuksena koulujen auditoriot, joihin myönnetään vain yksittäisiä käyttövuoroja) käytetään 
viikkotuntiperusteisia liikuntasali 0-199 m

2
 ja liikuntasali 200–500 m

2
 -maksuja vastaavia lukukausimaksuja. 

 
Käytön vaatiman säännöllisen työajan ulkopuolisen vahtimestaripalvelun veloitus sovitaan tapauskohtaisesti. 
 
Koulujen keittiöiden hinnoittelusta ja varauksista vastaa ruokapalvelut. 
 


