ATERIA- JA PUHTAANAPITOPALVELUT / MAKSUT
MAKSUT
Ateriapalvelu
Ravintolat
Salvia oppilasravintola
Taika oppilasravintola,Torangin koulu
Revontuli keittiö Nilon koulu
Aurinko, Kuutamo, Kaamos oppilasravintolat Nilon koulu
Tunturin Tuikku keittiö Rukan koulu
Tunturin Tuikku oppilasravintola, Rukan koulu
Kirkkokedon keittiö
Kirkkokedon oppilasravintola, Kirkkokedon koulu
Henkilöstöravintola Kontin keittiö
Henkilöstöravintola Kontti
Pienten koulujen keittiöt
Ravintoloita ja keittiöitä ei vuokrata yksityishenkilöille.
Ravintoloiden pöytiä ei vuokrata erikseen talon ulkopuolelle.
Pienten koulujen keittiön vuokran perii ruokapalvelu ja antaa myös luvan keittiön käytölle.

1.1.2021
Sis.laskutus
Ulk.laskutus
Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 24 %)

84,68
84,68
104,84
84,68
104,84
84,68
104,84
84,68
104,84
84,68
60,48

105,00
105,00
130,00
105,00
130,00
105,00
130,00
105,00
130,00
105,00
75,00

Käyttöehdot
1. Tilojen luovuttamisesesta ulkopuolisille käyttäjille päättää ao. keittiön osalta ateriapalveluiden yksikköjohtaja. Ulkopuolisilta käyttäjiltä edellytetään, että heillä on käytettävissään sellainen
vastuuhenkilö, joka osaa käyttää ko. laitteita
2. Käyttökerta käsittää enintään yhden vuorokauden pituisen käyttöajan. Uusi käyttökertamaksu peritään aina vuorokauden vaihtuessa
3. Siivouksesta ja tilaisuuden vaatimista järjestelyistä huolehtiminen on ensisijaisesti tilaisuuden järjestäjän tehtävänä. Mikäli tiloja ei ole luovutettu asianmukaisessa kunnossa, peritään tilojen
siivouksesta ja muista tehdyistä toimenpiteistä erillinen maksu, jotka voivat liittyä mm tilojen tai laitteiden vikaantumisiin/ rikkoontumisiin
4. Ovien avaamisesta ja sulkemisesta, liputuksesta, sähkölaitteiden, ilmanvaihdon ja laitteiden käytön opastamisesta sekä näiden tehtävien mahdollisista lisäkustannuksista sovitaan erikseen
kaupungin kiinteistönhoidon kanssa.
5. Maksu peritään kaikilta käyttäjiltä samansuuruisena ei kuitenkaan kaupungin oman henkilökunnan liikunta- ja virkistystoimintaan liittyvistä tilaisuuksista.

Astia vuokrat
Kahvikuppi ja aluslautanen
Pääruokalautanen(syvä/matala), asetti
Ruokailuvälineet
Juomalasit
Termoskaadin
Tarjottimet
Gn astiat, tarjoiluastiat
Lämpölaatikot
Astioita vuokrataan ainoastaan kaupungin eri hallintokunnille. Ei ulkopuolisille toimijoille eikä yksityishenkilöille. Astiat tulee palauttaa puhtaina.
Rikkoontuneet tai kadonneet astiat korvataan uuden vastaavan astiahinnan perusteella.

Puhtaanapitopalvelut
Siivous
Laitoshuolto, siivous
Terveyskeskuksen henkilöstöravintola ja
Kaupunginvirastotalon henkilöstöravintola Kontin hinnasto
Salaatti Kaarnikka ja Kontti
Keittolounas
Lounas
Hintoihin sisältyy jälkiruokakahvi.
Päivällinen, TK-henkilöstö
Muilta osin hinnoittelusta päättää ateriapalveluiden yksikköjohtaja.Tilaisuuksiin liittyvistä tarjoilu- ym. palveluista ja hinnoista sovitaan erikseen.

Sis.laskutus
Eur (alv 0 %)
0,50 €/ kpl
0,50 €/ kpl
0,40 €/ kpl
0,50 €/ kpl
5,00 €/ kpl
1,00 €/ kpl
3,00 €/ kpl
7,00 €/ kpl

Sis.laskutus
Eur (alv 0 %)
30,00 €/h
32,00 €/h

Ulk.laskutus
Eur (sis. alv 24 %)
37,20 €/h
39,70 €/h

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
Henkilöstö
5,27
6,00
6,58
7,50
7,28
8,30
5,45

Lisätiedot

käyttökerta/sali
käyttökerta/sali
käyttökerta/keittiö
käyttökerta/sali
käyttökerta/keittiö
käyttökerta/sali
käyttökerta/keittiö
käyttökerta/sali
käyttökerta/keittiö
käyttökerta/sali
käyttökerta/keittiö

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
Koululounas
Leirikoululaiset
Lounas, jonka koulu maksaa
Opiskelijat
Korkeakouluopiskelijat, ateriatuki 1,94 € ( koskee vain Salviaa)
Oppilaiden vanhemmat, maksavat itse
Kaupungin henkilöstö *)
Työllisyyskurssilaiset ja muilta oppilaitoksilta perittävä
Muut ulkopuoliset
Aamupala henkilökunta(p.kodit, eskarit, koulut)
Aamupala( lapset , itse maksavat oppilaat)
Välipalala henkilökunta( päiväkodit, esikoulut, koulut,ap/ip (Sis kiisselin, jugurtin tms. )
Välipala, henkilökunta koulut ( henkilökunta; leipä, maito, levite, tuorepala, leikkele tai hedelmä)
Välipala oppilaat( koulut(leipä, maito, levite,tuorepala, leikkele tai hedelmä)
*) Kaupungin henkilöstöön sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa ravintoedun verotusarvoa, jonka verohallitus vahvistaa vuosittain.

4,65
4,65
4,65
2,61
*Käytetään verohallinnon vahvistamaa hintaa
*Verohallinto vahvistaa
*Käytetään verohallinnon vahvistamaa hintaa
6,80
2,55
2,40
2,55
1,55
1,00

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
Kaupungintalo/Kokoustarjoilupaketit
Kahvi/Tee+ Pikkuleipä
Kahvi/Tee+ Pullaviipale
Kahvi/Tee+ Suolainen piirakka tai karjalanpiirakka tai pasteija

3,29
3,99
5,58

3,75
4,55
6,35

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
Kaupungintalo/Kokoustarjoiluhinnasto
Kahvi /Tee
Mehu
Limsa
Hedelmätarjotin Kg
Hedelmät kokonaiset, hinta Kg
Vehnäpulla/Piirakka
Leivos
Pikkuleipä
Suolaiset kahvileivät
Voileipä
Ruokaisa salaatti
Lounas
Keittolounas
Täytekakku 4 munan
Täytekakku 6 munan
Täytekakku 8 munan
Täytekakku 8 munan
Täytekakku 8 munan
Kokoustarjoiluun sisältyy kahvin/teen lisäksi vesi
Henkilöstöravintola Konttiin kokoustarjoilu - ja koulutusten ruokatilaukset tehdään torstaina kello 15.00 mennessä seuraavalle viikolle.
Samana päivänä tehdystä kokoikahvitarjoilusta veloitamme 20 €/ tilaus
Kello 16.00 jälkeen toimitettavat kokouskahvit, toimituslisä 30 €/ toimitus

2,67
1,33
2,67
5,15
2,94
3,1
3,36
0,79
3,38
4,79
5,75
14,73
12,07
46,15
62,13
65,69
74,56
93,21

3,05
1,50
3,05
5,85
3,35
3,55
3,85
0,90
3,85
5,45
6,55
16,80
13,75
52,60
70,80
74,90
85,00
106,25

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
Linjaston hinnasto/ kaupungintalo/ Salvia /Kaupungin henkilöstö
Kahvi/Tee kaupungin henkilöstö aamu ja iltapäiväkahvi
Kahvi /Tee
Kaakao
Limsa
Pillimehu
Pikkuleipä
Kahvileipä
Leivos
Suolainen kahvileipä

1,53
1,53
2,38
0,87
0,79
1,97
2,40
2,40

0,20
1,75
1,75
2,70
1,00
0,90
2,25
2,75
2,75

Eur (sis. alv 14 %)
Linjastosta jäävä ruoka, myynti henkilöstölle
Keitot, kastikkeet, laatikot, puurot, kiisselit
Lisäkkeet; perunasose, keitetty peruna, keitetty riisi, kasvikset,salaatti
Kappaletuotteet; Lihapullat, jauhelihapihvit, jauhemaksapivit, nakit, uunimakkara, rahkat
Myydään rasioittain, ei vajaita rasioita

Rasia 0,75 l
Rasia 0,75 l
Rasia 0,75 l

3,00
1,50
3,50

Kuusamotalo/ Ravintola Kuksa
Kokoustarjoilut
Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
Hinnasto ajalle 01.01.2021 – 31.12.2021
Hinnat sis. arvonlisäveron 14%
Kahvi / Tee Ma - Pe
2,63
3,00
Kahvi / Tee La – Su
2,81
3,20
Kahvi tai tee ja kahvileipä
Annos sisältää yhden kupin kahvia tai teetä sekä yhden kahvileivän. Kokonaishinta määräytyy kahvileipävaihtoehdon mukaan. Lisäkupillisista sekä -kahvileivistä veloitamme kulutuksen mukaan.
Makea kahvileipävaihtoehto;
Hintaryhmä 1. Ma - Pe
La – Su
vaihtoehtoina esim. vehnäpulla, kääretorttupala tai kuivakakkupala
Hintaryhmä 2. Ma - Pe
La – Su
vaihtoehtoina esim. kampanisu, vehnätäytepulla, viineri, muffini, mokkapala, porkkanapiirakkapala tai rahkapiirakkapala
Hintaryhmä 4. Ma - Pe
La – Su
vaihtoehtoina esim. juusto-tai marjatorttupala, täytekakkupala tai leivos
Suolainen kahvileipävaihtoehto;
Hintaryhmä 1. Ma - Pe
La – Su 5,00
vaihtoehtoina esim. pasteija, nyytti, sarvi, karjalanpiirakka munavoilla, voileipä, piirakkapala tai täytetty rieskarulla
Hintaryhmä 2. Ma – Pe
La – Su
vaihtoehtoina esim. voileipäkakkupala, pizzapala tai vuohenjuustopiiras
Lounas
Hintaryhmä 1. Ma - Pe Keittolounas
La – Su Keittolounas
Annos sis. liha-, kana-, kala- tai kasviskeiton, salaatit,
2 leipävaihtoehtoa, ravintorasvan sekä alkoholittoman ruokajuoman.
Jälkiruokana kupillinen kahvia. ( Poron- riistanliha ei sisälly hintaan).
Hintaryhmä 2. Ma – Pe Peruslounas
La – Su Peruslounas
Annos sis. liha-, kana-, kala- tai kasvislaatikon, kasviskastikkeen, peruna- tai riisilisäkkeen
salaatit, 2 leipävaihtoehtoa, ravintorasvan ja alkoholittoman ruokajuoman.
Jälkiruokana kupillinen kahvia. (Poron-, riistanliha ei sisälly hintaan).
Jälkiruoka
Marja- tai hedelmäkiisseli
Marja- tai hedelmäsalaatti
Marja- tai hedelmärahka
Erilaiset hyytelöt/jäädykkeet
Marjat ja vaniljakastike
Kokouspaketit
Kokopäivä kokouspaketti 1. Ma – Pe
La – Su

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
3,10
3,55
3,28
3,75
Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
3,55
4,05
3,72
4,25
Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
4,44
5,05
4,61
5,25
Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
4,44
5,05
4,61
5,25
Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
5,15
5,85
5,32
6,05

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
16,42
18,7
19,08
21,75

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
19,08
21,75
21,75
24,80

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
2,22
2,55
2,75
3,15
2,92
3,35
3,36
3,85
3,46
3,95
Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
21,75
24,80
23,89
27,30

Kahvi/tee ja suolainen kahvileipä
Lounas (Sisältää hintaryhmä 1. keittolounaan )
Kahvi/tee ja makea kahvileipä
Kokopäiväkokouspaketti 2. Ma – Pe
La – Su
Kahvi/tee ja suolainen kahvileipä
Lounas (Sisältää hintaryhmä 2. peruslounaan )
Kahvi/tee ja makea kahvileipä
Puolipäivänkokouspaketti 3. Ma – Pe
La – Su
Kahvi/tee, suolainen- tai makea kahvileipä
Lounas (Sisältää hintaryhmä 1. keittolounaan )
Puolipäivänkokouspaketti 3. Ma – Pe
La – Su
Kahvi/tee, suolainen- tai makea kahvileipä
Lounas (Sisältää hintaryhmä 2. lounaan )

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
23,07
26,30
25,74
29,35

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
18,64
21,25
21,30
24,30

Eur (alv 0 %) Eur (sis. alv 14 %)
20,42
23,30
23,08
26,30

Hinnasto on voimassa arkena maanantaista perjantai-ilta klo 18.00 saakka.
Lauantain ja sunnuntain tilaisuudet on hinnoiteltu erikseen.
Kuksan väliaikatarjoiluhinnasto
Tuotteiden hinnoittelusta päättää ateriapalveluiden yksikköjohtaja. Hinnasto asetetaan nähtäville Ravintola Kuksan linjastoon.
Päiväkotien hinnasto
Taajaman päiväkodit ja pienet päiväkodit
Aamupala (sis puuro)
Aamupala, dietti (sis puuro)
Valvonta aamupala (sis puuro)
Valvonta aamupala dietti (sis puuro)
Lounas (sis pääruoka, energialisäke salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Lounas, dietti (sis pääruoka, energialisäke salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Valvonta lounas (sis pääruoka, energialisäke salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Valvonta lounas, dietti (sis pääruoka, energialisäke salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Työtoimintalainen, henkilökunta (sis pääruoka, energialisäke salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Työtoimintalainen, henkilökunta dietti (sis pääruoka, energialisäke salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Välipala (sis. välipalan päätuotteen)
Välipala, dietti (sis. välipalan päätuotteen)
Valvonta Välipala (sis. välipalan päätuotteen)
Valvonta välipala, dietti (sis. välipalan päätuotteen)
Päivällinen (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke)
Päivällinen dietti (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke)
Valvonta päivällinen (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke)
Valvonta päivällinen, dietti (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke)
Hinta ei sisällä välitystuotteita, vaan ne peritään erikseen tilauksien mukaisesti asiakkaalta.
Rukan päiväkoti
Lounas (sis pääruoka, energialisäke, salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Lounas, dietti (sis pääruoka,,energialisäke, salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Valvonta lounas (sis pääruoka,,energialisäke, salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Valvonta lounas, dietti (sis pääruoka,,energialisäke, salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Työtoimintalainen, henkilökunta (sis pääruoka,,energialisäke, salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Työtoimintalainen, henkilökunta dietti (sis pääruoka,,energialisäke, salaatti, Jälkiruoka 1 krt/vko)
Välipala (sis. välipalan päätuotteen)
Välipala, dietti (sis. välipalan päätuotteen)
Valvonta Välipala (sis. välipalan päätuotteen)
Valvonta välipala, dietti (sis. välipalan päätuotteen)
Päivällinen (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke)

Eur (alv 0 %)
1,90
2,15
1,95
2,15
3,95
4,35
*Verohallinto vahvistaa
*Verohallinnon hinnan vahvistamisen jälkeen hinta lasketaan
*Käytetään verohallinnon vahvistamaa hintaa
*Verohallinnon hinnan vahvistamisen jälkeen hinta lasketaan
1,75
1,90
1,75
1,90
3,05
3,35
*Verohallinto vahvistaa
*Verohallinnon hinnan vahvistamisen jälkeen hinta lasketaan

Eur (alv 0 %)
5,05
5,60
*Verohallinto vahvistaa
*Verohallinnon hinnanvahvistamisen jälkeen hinta lasketaan
*Käytetään verohallinnon vahvistamaa hintaa
*Verohallinnon hinnan vahvistamisen jälkeen hinta lasketaan
1,75
1,90
1,75
1,90
4,40

Päivällinen dietti (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke)
Valvonta päivällinen (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke)
Valvonta päivällinen, dietti (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke)
Hinta ei sisällä välitystuotteita, vaan ne peritään erikseen tilauksien mukaisesti asiakkaalta.

4,85
*Verohallinto vahvistaa
*Verohallinnon hinnan vahvistamisen jälkeen hinta lasketaan

Esikoulut
Aamupala (sis. puuro,tuorepala,marjat,maito, levite ja leipä)
Aamupala dietti (sis. puuro,tuorepala,marjat,maito, levite ja leipä)
Lounas (sis.pääruoka,salaatti, juoma,leipä ja levite,Jälkiruoka 1 krt/vko)
Lounas dietti (sis. pääruoka,salaatti, juoma,leipä ja levite,Jälkiruoka 1 krt/vko)
Valvonta lounas (sis. pääruoka,salaatti, juoma,leipä ja levite,Jälkiruoka 1 krt/vko)
Valvonta lounas dietti (sis. pääruoka,salaatti, juoma,leipä ja levite,Jälkiruoka 1 krt/vko)
Työtoimintalainen, henkilökunta (sis. pääruoka,salaatti, juoma,leipä ja levite,Jälkiruoka 1 krt/vko)
Työtoimintalainen, henkilökunta dietti (sis. pääruoka,salaatti, juoma,leipä ja levite,Jälkiruoka 1 krt/vko)
Välipala (sis. välipala päätuotteen, maito,leipä,levite,tuorepala ja leikkele 2 krt/vko)
Välipala dietti (sis. välipala päätuotteen, maito,leipä,levite,tuorepala ja leikkele 2 krt/vko)
Välipala, valvonta (sis. välipala päätuotteen, maito,leipä,levite,tuorepala ja leikkele 2 krt/vko)
Välipala dietti (sis. välipala päätuotteen, maito,leipä,levite,tuorepala ja leikkele 2 krt/vko)

Eur (alv 0 %)
2,35
2,60
4,15
4,55

Ap/ Ip toiminta
Välipala (sis. välipala päätuotteen, maito,leipä,levite,tuorepala ja leikkele 2 krt/vko)
Välipala dietti (sis. Välipala päätuotteen, maito,leipä,levite,tuorepala ja leikkele 2 krt/vko)
Välipala, valvonta (sis. välipala päätuotteen, maito,leipä,levite,tuorepala ja leikkele 2 krt/vko)
Välipala dietti (sis. välipala päätuotteen, maito,leipä,levite,tuorepala ja leikkele 2 krt/vko)

Eur (alv 0 %)
2,55
2,80
2,55
2,80

Koulujen aterioiden hinnat
Kirkkokedon koulu, Rukan koulu, Torangin koulu, Tolpanniemen koulu
Lounas
Lounas Dietti
Välipala

Eur (alv 0 %)
4
4,4
1

*Verohallinto vahvistaa
*Verohallinnon hinnanvahvistamisen jälkeen hinta lasketaan
*Käytetään verohallinnon vahvistamaa hintaa
*Verohallinnon hinnan vahvistamisen jälkeen hinta lasketaan
2,55
2,80
2,55
2,80

Nilon koulu
Lounas
Lounas Dietti
Välipala

3,65
4
1

Lukio
Lounas
Lounas Dietti
Välipala

4,3
4,75
1

Käylän koulu, Mäkelän koulu, Sänkikankaan koulu, Nissinvaaran koulu, Noukavaaran koulu
Lounas
Lounas Dietti
Välipala
Koululounas sisätää pääruuan, energialisäkkeen, tuorelisäkkeen, maidon, leivän ja levitteen Jälkiruoka neljä kertaa viiden viikon ruokalistakierrossa
Palvelutalot, terveyskeskus, Otava
Aamupala(sis puuro)
Aamupala, dietti (sis puuro)
Lounas (sis pääruoka,energialisäke salaatti tai tuorelisäke ja jälkiruoka)
Lounas, dietti (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke ja jälkiruoka)
Valvonta lounas (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke ja jälkiruoka)
Valvonta lounas, dietti (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke ja jälkiruoka)
Työtoimintalainen, henkilökunta, opiskelijaateria (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke ja jälkiruoka)
Työtoimintalainen, henkilökunta, opiskelijaateria dietti (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke ja jälkiruoka)
Päivällinen (sis pääruoka,salaatti tai tuorelisäke)
Päivällinen, dietti (sis pääruoka,salaatti tai tuorelisäke)
Valvonta päivällinen (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke ja jälkiruoka)
Valvonta päivällinen, dietti (sis pääruoka, salaatti tai tuorelisäke ja jälkiruoka)

4,55
5
1

Eur (alv 0 %)
2,15
2,35
4,60
5,30
*Verohallinto vahvistaa
*Verohallinnon vahvistamisen jälkeen hinta lasketaan
*Käytetään verohallinnon vahvistamaa hintaa
*Verohallinnon hinnan vahvistamisen jälkeen hinta lasketaan
4,20
4,60
*Verohallinto vahvistaa
*Verohallinnon hinnan vahvistamisen jälkeen hinta lasketaan

Kotipalveluateriat , Sisältää pääruuan, energialisäkkeen, salaatin ja jälkiruuan.
Kotipalveluateria, pakaste
Hinta ei sisällä välitystuotteita, vaan ne peritään erikseen tilauksien mukaisesti asiakkaalta.
Valvonta ateriat ja henkilökuntalounaat verottajan määrittelemä hinta. Verohallinto ilmoittaa uudet hinnat seuraavalle vuodelle joulukuussa.
Edellä mainittua hinnottelua sovelletaan sekä sisäiseen että ulkoiseen myyntiin.

Nämä maksuperusteet ovat Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymät 18.11.2020 § 152 ja tulevat voimaan 1.1.2021.

6,40
4,60

