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119§ MAKSUJEN JA TAKSOJEN TARKISTAMINEN (LIITE) 

 

Valmistelija: kirjastonjohtaja Hanna Lindroos 

etunimi.sukunimi(at)lapinjarvi.fi puh.044 755 6037 

Valmistelija ja esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pia Kokko 

etunimi.sukunimi(at)lapinjarvi.fi 050 5439522 

 

 

Kunnanhallitus on ohjeistanut hallintokuntia tarkistamaan kaikki maksut ja 

taksat Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2023–

2025 mukaan. Hallintokuntien tulee tarkistaa kaikki taksat, maksut ja vuok-

rat ja tehtävä niihin mahdollisuuksien mukaan korotuksia vähintään 1 pro-

sentilla tai indeksikorotuksen verran. Taksoihin, maksuihin ja vuokriin tulee 

myös mahdollisuuksien mukaan tehdä tasokorotuksia siten, että kunnan pe-

rimät maksut ja vuokrat määritellään vastaamaan kuluja. Edellisen kerran 

sivistyslautakunta on tehnyt maksuihin ja taksoihin tarkistuksia syksyllä 

2021 talousarviovalmistelun yhteydessä. 

 

Sivistystoimi perii seuraavia maksuja: iltapäivätoiminnan maksut, kouluti-

lan käyttömaksut, kuntosalin käyttömaksut, kirjaston kirjojen myöhästy-

mismaksut, kaukolainamaksut sekä hukatun kortin uusimismaksut. Liikun-

tatiloista eikä nuorisotilasta ei ole peritty maksuja, lukuun ottamatta kunto-

salin käyttöä. 

 

Iltapäivätoiminnan maksut 

Sivistystoimi perii lakisääteisiä maksuja iltapäivätoiminnasta. Iltapäivätoi-

minnasta on peritty Lapinjärvellä 106 euroa kuukaudessa, jos lapsi on ollut 

toiminnassa yli 10 päivää ja jos lapsi on ollut alle 10 päivää, maksu on ollut 

55,50 euroa. Enimmäismäärä iltapäivätoimintamaksulle on 120 euroa kuu-

kaudessa. Iltapäivätoiminnan maksua ehdotetaan korotettavaksi seuraavasti: 

110 euroa kuukaudessa, jos lapsi on ollut toiminnassa 10 päivää tai enem-

män ja jos lapsi on ollut alle 10 päivää, maksu on 60 euroa. 

   

  Päivähoitopaikkojen hinta ulkokuntalaisille 

Päivähoitopaikkojen myymisestä ulkokuntalaisille sivistyslautakunnan tulee 

vahvistaa erikseen päivähoitopaikan hinta. 

 

Liite 2:  Päiväkotihinta Lapinjärvi 2022 

 

Koulutilojen ja nuorisotilan käyttömaksut 1.8.2023 lukien: 

 -maksuttomaan opetustoimintaan, harrastusryhmille ja liikuntaseurojen 

 ryhmille 6,00 €/h 

  -maksulliseen toimintaan 22,50 €/h + alv 

  -teknisen työn tila (sis. koneiden käyttöä ja niiden huollot) 32,50 €/h + alv 

  -kansalaisopiston käyttöön 

✓ koulutilat 3,50 €/h + alv 

✓ teknisen työn tila 3,50 €/h + alv 
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Vanhan kuntosalin käyttömaksut 1.10.2022 lukien: 

- Kertamaksu 4,00 € (nykyinen hinta 3,50 €)  

- Kuukausimaksu 18 € (nykyinen hinta 16,00 €) 

- Kausimaksu 3 kk 45 € (nykyinen hinta 31,00 €) 

- Puolivuotismaksu 80 € (nykyinen hinta 60,50 €) 

- Vuosimaksu 130 € (nykyinen hinta 121,00 €) 

- 20 € avainpantti 

- Yli 65-vuotiaat, opiskelijat ja kunnan työntekijät: maksuton 

- Eläkeläiset, erityisryhmät KELAn todistuksella ja työttömät  

kertamaksu 2,50 €, kk-maksu 15 €, 3 kk 40,00 €, 6 kk 70 €, 

vuosimaksu 120 €  

 

Uuden kuntosalin käyttömaksut 1.10.2022 lukien: 

- Kertamaksu 6 € (nykyinen hinta 5,50 €) 

- Kuukausimaksu 32,50 € (nykyinen hinta 30,50 €) 

- Kausimaksu 3 kk 95 € (nykyinen hinta 91,00 €) 

- Puolivuotismaksu 160 € (nykyinen hinta 156,50 €) 

- Vuosimaksu 305 € (nykyinen hinta 303,00 €) 

- 20 € avainpantti 

- Yli 65-vuotiaat, opiskelijat ja kunnan työntekijät: maksuton 

  -   Eläkeläiset, erityisryhmät KELAn todistuksella ja työttömät 

kertamaksu 3,50 € (nykyinen hinta 3 €), kk-maksu 25 € (ny-

kyinen hinta 22 €), 3 kk 67,50 € (nykyinen hinta 65,50 €), 6 

kk 125 € (nykyinen hinta 121 €), vuosimaksu 230 € (nykyinen 

hinta 227 €)  

 

Liikuntasalit 1.1.2023 lukien/ uudet liikuntavuorot:   

-maksuttomaan opetustoimintaan, yhdistyksille/harrastusryhmille ja liikun-

taseurojen ryhmille 1 €/h 

  -maksulliseen toimintaan 5,50 €/h+ alv 

  -kansalaisopiston käyttöön 3,50 €/h + alv 

 

Pakkaamon liikuntatila 1.1.2023 lukien/ uudet liikuntavuorot: 

-maksuttomaan opetustoimintaan, yhdistyksille/harrastusryhmille ja liikun-

taseuroille 1 €/h 

  -maksulliseen toimintaan 5,50 €/h + alv 

  -kansalaisopiston käyttöön 3,50 €/h + alv 

   

Kirjaston käyttömaksut 

Kirjaston maksut noudattavat Helle-kirjastojen voimassa olevia maksuja, 

jotka on hyväksytty Helle-kirjastokimpan johtoryhmässä vuonna 2022. 

Maksuihin ei ole tulossa muutoksia vuodelle 2023. 

 

Myöhästymismaksu:  15 senttiä/laina/aukiolopäivä 

Myöhästymismaksu:  Enintään 3 €/laina 

Muistutus (1. ja 2. muistutus): 2 €/kpl 

Noutamaton varaus:  1 € 

Kaukolaina Varastokirjastosta tai alueellista kehittämistehtävää hoitavasta 

kirjastosta:   4 € 

Kaukolaina muista kirjastoista Suomessa: 8 € 
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Kaukolaina ulkomailta:  Todellisten kulujen mukaan  

Kaukolainakopiot:  Todellisten kulujen mukaan 

Uusi kirjastokortti kadonneen tai tuhoutuneen tilalle: 2 € 

Kadonnut tai korjauskelvottomaksi turmeltunut aineisto: Uusi kappale tai 

korvaushinta. 

 

 

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää: 

 -hyväksyä liikuntasalien, kuntosalin, pakkaamon ja koulutilo-

jen käyttömaksut edellä esitetyn mukaisesti,  

 -vahvistaa kirjaston maksut ja taksat oheisen liitteen mukai-

sesti, 

-vahvistaa iltapäivätoiminnan maksut edellä esitetyn mukai-

sesti ja 

 -hyväksyä päivähoitopaikan hinnan liitteen mukaisesti. 

   

  KÄSITTELY: 

Käsittelyn aikana lautakunta yksimielisesti ehdotti, ettei mak-

suttomaan toimintaan haetuista käyttövuoroista perittäisi mak-

sua. Maksullisen toiminnan osalta maksua nostetaan nuorisoti-

lassa ja liikuntatiloissa 6,00 €/h ja kansalaisopiston järjestä-

mästä toiminnasta perittäisiin 4,00 €/h. Koulutilojen käytöstä 

perittäisiin seuraavia taksoja:  

-maksulliseen toimintaan 23,50 €/h. 

-teknisen työn tilan maksulliseen toimintaan (sis. koneiden 

käyttöä ja niiden huollot) 33,50 €/h.  

-kansalaisopiston käyttöön 

    koulutilat 4,00 €/h 

 teknisen työn tila 4,00 €/h  

Kaikkiin taksoihin lisätään arvonlisävero (alv). Muilta osin 

päätös ehdotuksen mukaan. 

 

PÄÄTÖS: Päätös vastaehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

Otteen oikeaksi todistaa 

 

 

 

Pia Kokko, sivistystoimenjohtaja 
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