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Päiväkoti- ja koulutilojen vuokrahakemus  

Lomake toimitetaan asianomaisen päiväkodin johtajalle/koulun rehtorille/koulunjohtajalle.  
Täytä tähdellä * merkityt pakolliset kohdat. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei huomioida.  

Vuokrattavan päiväkodin/koulun 
nimi* 

Vuokraajan nimi, lähiosoite ja puhelinnumero* 

Vuokraajan sähköpostiosoite * 

Käytöstä vastaavan nimi, lähiosoite, puhelinnumero (ellei sama kuin yllä) 

Käyttötarkoitus/ tilaisuuden nimi * 

Vuokrauksen ajankohta (PP.KK.VVVV ja kellonaika)* 

Vuokraajan täydellinen laskutusosoite (Y-tunnus tai hetu ilmoitettava)* 

Vuokrattavan tilan nimi/nimet sekä mahdolliset muut vuokrattavat välineet* 

Vuokra-aika (merkitse joko tunti- tai 
vuorokausimäärä)* 

Vuokrauksen kokonaishinta* (Hinnasto löytyy sivulta kaksi.) 
Merkitse tuntimäärä x hinta hinnastosta. Lisää siihen mahdolliset muut vuokrattavat 
tilat/välineet. 

Vuokrattavien 
tilojen 
yhteissumma* 

Aika (PP.KK.VVVV) ja paikka*  Vuokraajan allekirjoitus*  
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Vuokrattavat tilat ja hinnat  

Tilat liikuntakäyttöön (alv 10%)  

• Liikuntasali vähintään 400 m², 25€/ alkava tunti (sis. alv 10%) 

• Liikuntasali vähintään 290-399 m², 20€/ alkava tunti (sis. alv 10%) 
• Liikuntasali alle 290 m², 15€/ alkava tunti (sis. alv 10%) 

Tilat muu käyttö (alv 24%)  

• Auditorio, Rieskalähteen koulu (75 paikkaa) 30,00€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Liikuntasali vähintään 400 m², 30€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Liikuntasali vähintään 290-399 m², 20€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Liikuntasali alle 290 m², 15€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Ruokasali, 40€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Luokkahuone (muu  kuin majoituskäyttö), 25€/alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Erikoisluokka (esim. opetuskeittiö välineineen, musiikkiluokka yms.), 60€/ alkava tunt

(sis. alv 24%) 
• Piano/ flyygeli, kertamaksu 15€ (sis. alv 24%) 
• Käytävä/aulatila, 15€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Päiväkodin laulu-/ liikuntasali, 15€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Päiväkodin ryhmätila, 25€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Päiväkodin/ koulun piha-alue, 60€/ vuorokausi (sis. alv 24%) 

i 

Maksuihin liittyvät ohjeet  

Ulkoisessa laskutuksessa hinta sisältää arvonlisäveroa 10% tai 24% käyttötarkoituksesta  
riippuen.  

Tiloja myönnetään MAKSUTTA silloin, kun kyseessä on koulun tai päiväkodin lasten tai  
oppilaiden vanhempien tai oppilaskunnan järjestämää toimintaa.  

HINTOIHIN MYÖNNETÄÄN 20%  ALENNUSTA, kun tilaa vuokrataan ns. vakiokäyttäjälle, joka 
käyttää samaa tila koko lukuvuoden tai-kauden  säännöllisesti, esim. viikoittain/kuukausittain 
toistuvana.  

Vuokraajan maksaa tilan valvojan  palkkion,  mikäli päiväkodin johtaja/ koulun  rehtori harkitsee, 
että valvoja tarvitaan. Valvoja tilataan kaupungin tilapalveluilta, joka laskuttaa valvonnasta 
aiheutuneet  kustannukset suoraan vuokraajalta.  

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta, peritään 
käsittelykuluja 15 €. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti a.o. päiväkodin johtajalle/ koulun rehtorille/ 
koulunjohtajalle.  
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Päätösosa  päiväkoti-/ koulutilavuokraukseen 
(päiväkodin johtaja/ koulun rehtori  täyttää)  

Hyväksyn hakemuksessa pyydetyt päiväkoti-/koulutilat vuokrallisena ehdolla, että 
vuokraaja huolehtii siivouksesta ja noudattaa päiväkodin/ koulun 
järjestyssääntöjä. 

Hyväksyn hakemuksessa pyydetyt päiväkoti-/ koulutilat vuokrallisena 20% 
alennetulla vuokralla ehdolla, että vuokraaja huolehtii siivouksesta ja noudattaa 
päiväkodin/ koulun järjestyssääntöjä. 

Hyväksyn hakemuksessa pyydetyt päiväkoti-/ koulutilat vuokravapaana ehdolla, 
että vuokraaja huolehtii siivouksesta ja noudattaa päiväkodin/koulun 
järjestyssääntöjä. 

Hylkään päiväkoti-/ koulutilan vuokraushakemuksen. Perustelu alla. 

Edellytän valvojan paikalla oloa 

Valvojan nimi 

Valvonta aika (pvm ja klo) 

Päiväkodin johtajan /koulun rehtorin perustelu hylkäävään päätökseen: 

Paikka ja päivämäärä (PP.MM.VVVV) Päätös nro 

Päiväkodin johtajan/ koulun rehtorin allekirjoitus 

Jakelu:  Vuokraaja 
Konsernihallinto, Sivistystoimialan talouspalvelut/ Tuula Lehtonen 

Valvonta:  Päiväkodin johtaja/koulun rehtori arvioi, onko tilan vuokrakäyttö sellaista, että siihen 
tarvitaan valvoja huolehtimaan ovista, valoista ym. tekniikasta ja  av-laitteista (yleisötilaisuus), 
koneiden työturvallisesta käytöstä, opetuskeittiön siisteydestä ja välineiden asiallisesta käytöstä 
jne. tai voiko vuokrauksesta vastaavalle, hakemuksessa nimetylle henkilölle, luovuttaa koulun 
avain. Valvonta tilataan kaupungin tilapalveluilta, joka laskuttaa valvonnasta aiheutuneet 
kustannukset suoraan vuokraajalta.   
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