Kasvatus- ja sivistyslautakunta 9.12.2019

KOULUTOIMEN MAKSUT 1.1.2020 ALKAEN

LIIKUNTATILAT, pysyväisluonteisesta käytöstä perittävät:
Toinen aste
Torangin koulu
Nilo, Kirkkoketo, Mäkelä, Nilonkangas, Ruka ja Tolpanniemi
Pienet koulut

alv 10 %

alv 24 %

€

€

170,00
135,00
95,00
40,00

alv 0 %
€ SELITYS

154,55
122,73
86,36
36,36

viikkotunti (60 min) lukuvuosi
viikkotunti (60 min) lukuvuosi
viikkotunti (60 min) lukuvuosi
viikkotunti (60 min) lukuvuosi

LUOKKATILAT, pysyväisluonteinen käyttö
NEUVOTTELUHUONE, Toinen aste

80,00
115,00

64,52 viikkotunti (60 min)/lukuvuosi
92,74 viikkotunti (60 min)/lukuvuosi

MUUT TILAT, kertakäyttöluonteinen
Auditorio (Toranki, lukio)
Auditorio (Kirkkoketo)
Liikuntasali (Toranki, toinen aste)
Liikuntasali (Nilo, Kirkkoketo, Mäkelä, Nilonkangas, Ruka, Tolpanniemi)
Lukion aulatilat
Luokkahuone
Sivukylien koulujen osalta yleishyödylliseen tarkoitukseen vuokratuista tiloista ei peritä korvausta.

115,00
50,00
80,00
45,00
115,00
25,00

92,74
40,32
64,52
36,29
92,74
20,16

käyttökerta/maks. 6 h
käyttökerta/maks. 6 h
käyttökerta/maks. 6 h
käyttökerta/maks. 6 h
käyttökerta/maks. 6 h
käyttökerta/maks. 6 h

Huom! Tilojen vuokriin lisätään käytettävien AV-laitteiden vuokra taksan mukaisesti
Käyttöehdot
1. Tilojen luovuttamisesta ulkopuolisille käyttäjille päättää ao. oppilaitoksen rehtori/johtaja.
2. Käyttökerta käsittää enintään 6 tunnin pituisen käyttöajan.
3. Liikuntasalien käyttömaksut koskevat kertaluonteista käyttöä, ei urheiluseurojen koko lukuvuoden kestävää käyttöä.
4. Siivouksesta huolehtiminen ja liikuntasalien tuolijärjestelyjen hoitaminen on ensisijaisesti tilaisuuden järjestäjän tehtävänä.
5. Laitosten kiinteistöhuoltohenkilöstö huolehtii tarvittaessa ovien avaamisesta ja sulkemisesta, liputuksen, keskusradion, sähkölaitteiden ja tuuletuksen
hoitamisesta sekä laitteiden käytössä opastamisessa.
6. Maksu peritään kaikilta käyttäjiltä samansuuruisena ei kuitenkaan oppilaitoksen oman henkilökunnan liikunta- ja virkistystoimintaan liittyvistä tilaisuuksista.
7. Tilojen varauksia vastaanotettaessa pitää eritellä mitä oheispalveluja varaaja tarvitsee, esim. kannettava tietokone, dataprojektori, atk-tuki jne.
Henkilökunnalle maksettavien yli- ja lisätyökorvausten osuus veloitetaan tilojen käyttäjiltä käyttömaksun lisäksi.
MIKROTIETOKONE- JA VIDEONEUVOTTELULUOKAT, ATK-TUKIPALVELUT
Ulkoiset käyttäjät
Siv.toimen sisäinen ja NPKK* yksikön käyttö
Videoneuvottelutilat
Ulkoiset käyttäjät, kotimaan yhteys
Siv.toimen sisäinen ja NPKK* yksikön käyttö, kotimaan yhteys
Ulkoiset käyttäjät, ulkomaan yhteys
Siv.toimen sisäinen ja NPKK* yksikön käyttö, ulkomaan yhteys

15,00

12,10 1 tunti (ilman ohjausta)
9,00 1 tunti (ilman ohjausta)

30,00

24,19 1 tunti (ilman ohjausta)
9,00 1 tunti (ilman ohjausta)
1 tunti (ilman ohjausta)
1 tunti (ilman ohjausta)
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Neuvottelupuhelin
Puhelin, tilat ja kotimaan yhteys
Siv.toimen sisäinen ja NPKK* yksikön käyttö. Puhelin, tilat ja kotimaan yhteys
Ulkoiset käyttäjät
Atk- ja videoneuvottelu tukipalvelut
Ulkoiset käyttäjät
Siv.toimen sisäinen ja NPKK* yksikön käyttö

alv 10 %

alv 24 %

€

€

25,00
25,00

alv 0 %
€ SELITYS

20,16 1 tunti
6,00 1 tunti
20,16 1 tunti

35,00

28,23 1 tunti
11,00 1 tunti

40,00
40,00
40,00
40,00

32,26
32,26
32,26
32,26

15,00

12,10 henkilö/vuorokausi

*) Naturpolis koulutus- ja kehittämispalvelut yksikön toimijoiden sekä sivistystoimen sisäinen käyttö
Tilojen- ja laitteidenvuokraan sisältyy lyhyt käyttökoulutus
AV-PALVELUT
Koulutuksen tulosalueen tulosyksiköt: laskutetaan vain todelliset materiaalikulut
Cd-stereoradionauhuri
Saumuri
Kamera
Ääninauhuri ja puhevahvistin Palca
MAJOITTUMINEN
Koululla tapahtuva yöpyminen
Vuokralainen huolehtii tilojen siivoamisesta ja keittiöhenkilökunnan palkkaamisesta
LUKIO
Kurssimaksut
Yksi kurssi
Koko lukuvuosi

viikko
viikko
viikko
viikko

35,00
100,00

ALPPIKOULUN VUOTUISET VALMENNUSMAKSUT 1.6.2019 alkaen
Alppihiihto
Alppikoulu (lukio ja ammattioppilaitos)
8-9/tiimi

3 000,00
2 250,00

Freeski
Alppikoulu (lukio ja ammattioppilaitos)
8-9/tiimi

1 000,00
750,00

Valmennuspäivät Rukan alppikoulun ryhmän mukana
Kotimaa
Ulkomaa
Valmennuspäivä (ostopalvelu)

25,00 (+alv 24%)
35,00 (+alv 24%)
250,00 (+alv 24%)

Urheilijat, jotka eivät opiskele Kuusamossa toisella asteella
Alppihiihto
Freeski

3000,00 (+alv. 24%)
1000,00 (+alv. 24%)
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Harjoittelu tapahtuu Rukan alppikoulun toisen asteen ryhmien suunnitelmien mukaisesti ja ryhmien mukana.
Kausimaksu kattaa lajivalmennuksen, kuljetukset lajiharjoituksiin Rukalle ja lähituntureille sekä kaupungin liikuntatilojen (uimahalli, kuntosali, trampoliini,
yleisurheilutila) maksuttoman käytön.
Urheilijoiden itse kustannettaviksi jäävät leiri- ja kilpailumatkat ulkomailla ja kotimaassa.

1) Loukkantumisen vuoksi valmennusryhmän toiminnasta poissa olevat urheilijat
Mikäli urheilija loukkaantuu niin, että ei voi osallistua lainkaan yhtäjaksoisesti vähintään kuuden (6) kuukauden aikana valmennusryhmän toimintaan,
valmennusmaksua voidaan alentaa 50 prosenttia kyseisen harjoitusvuoden osalta. Alppikoulun valmennusryhmän harjoitusvuosi on 1.6.-31.5.
Mahdollinen alennus huomioidaan maksun toisessa erässä, mikäli urheilija on osallistunut alkaneen harjoitusvuoden toimintaan.
Perittyjä kausimaksuja ei palauteta.
Valmennusmaksun alentamisesta päättää lukion rehtori/alppikoulun johtaja kirjallisen hakemuksen perusteella.
alv 10 %

alv 24 %

€

€

alv 0 %
€ SELITYS

1.1.2020 alkaen
MUSIIKKIOPISTON OPPILASMAKSUT
Musiikkiopistotaso
Musiikkiopistotaso
Musiikin perustaso
Musiikin perustaso
Musiikin perustason instrumenttiopetus ryhmässä tai siihen verrattava tunnin pituus
Suzuki-viuluryhmä
Sivuainemaksu
Musiikkileikkikouluryhmä (ryhmästä riippuen)
Musiikkileikkikouluryhmä perheryhmä
Soitinvalmennus
Musiikin erityisryhmä
Osallistuminen vain ryhmäopetusaineisiin musiikin perusteissa
Soitinvuokra

215,00
240,00
160,00
190,00
125,00
125,00
125,00
65,00 - 95,00
105,00
95,00
95,00
105,00
115,00

lukukausi 60 min
lukukausi 75 min
lukukausi 30 min
lukukausi 45 min
lukukausi
lukukausi
lukukausi
lukukausi
lukukausi (vanhempi + 2 lasta)
lukukausi
lukukausi
lukukausi
vuosi (syksy 55 €, kevät 55 €)
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Sisaralennus musiikkiopistossa 50 €. Alennus koskee musiikkiopistotason ja musiikin perustason maksuja.
Sisaralennus musiikkileikkikoulussa 30 €.
Mikäli perheessä on sekä musiikkiopistossa että musiikkileikkikoulussa olevia lapsia, sisaralennus on 50 €.
Lukukausimaksuja ei palauteta.
Ilmoittautuminen on sitovaa!
Musiikkileikkikoulun uudet oppilaat voivat osallistua opetukseen kahdella ensimmäisellä tunnilla ilman alv
veloitusta.
10 %
alv 24 %
€

€

Ulkopuolisilta perittävät maksut
Instrumentin tasosuoritus maksu
Musiikin perusteiden suoritus
Musiikkiopistossa oppilas ei voi aloittaa uutta lukuvuotta, mikäli edellisen lukuvuoden oppilasmaksut
tai soitinvuokramaksut on maksamatta. Oppilas menettää opiskelupaikkansa musiikkiopistossa.

Yksityisoppilailta ja arvosanojen korottajilta perittävät maksut
Lukiossa
Kuulustelumaksu
Ylioppilastutkintoa välittömästi seuraavan kirjoituskerran jälkeen arvosanoja korottavalta
tai tutkintoa täydentävältä oppilaalta peritään YTL:n määräämien maksujen lisäksi
Kuulustelun valvontamaksu

alv 0 %
€ SELITYS

75,00
55,00
alv 10 %

alv 24 %

€

€

alv 0 %
€ SELITYS

90,00 kirjoittautumismaksu
125,00 kuulustelumaksu/oppiaine
50,00 kirjoitusaine
17,00 alkavalta tunnilta kuulustelun
valvontamaksu

Kurssien järjestämisestä perittävät maksut
Maksuista päättää oppilaitoksen rehtori/tulosyksikön johtaja kurssikohtaisesti.
ASIAKIRJOISTA JA KOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Kaupunginhallituksen vahvistamat maksut
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1.2.2020 alkaen
Koululainen osallistuu apip-toimintaan

95,00 osallistumismaksu / kk

