
 

 

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tilojen käyttömaksujen periaatteet kunnan 
ulkopuolisille toimijoille (sivistyslautakunta) 

 
Sivistyslautakunta 31.03.2022 § 16       
339/02.05.00.00/2022    
 
 

Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää käyttömaksujen periaatteista. 
Sivistyslautakunta päättää koulujen ja päiväkotien tilojen käyttömaksujen periaatteista. 
Sivistysjohtaja päättää toimialaansa liittyvistä maksuista ja taksoista ellei toimivalta ole 
lautakunnalla.  
 
Hyvinvointilautakunta määrittelee käyttömaksujen periaatteet koulujen liikuntasalien osalta.  
Liikuntapalvelut hallinnoi liikuntasalien käyttöä iltaisin klo 16/17 alkaen sekä viikonloppuisin.  
 

Sivistyslautakunta päättää koulutuspalveluiden muiden tilojen sekä varhaiskasvatuspalveluiden 
salien ja muiden tilojen käyttömaksujen periaatteista.  
 
Sivistysjohtaja määrittelee päätöksessään eri tiloja koskevat käyttömaksut, käyttöön liittyvät 
oheismaksut sekä muut tarkemmat reunaehdot ja ohjeet tilojen käytölle.  
 
Sivistysjohtajan delegointipäätöksen (30.11.2021 § 31) mukaan päätösvalta tilojen käyttöön eri 
tulosalueilla on:  
 

• Rehtori myöntää kouluhuoneiston ja koulun maa-alueiden käyttöluvat  
• Päiväkodin johtaja päättää päiväkodin tilojen käyttövuoroista ja käytöstä   

 

Yleiset periaatteet  
 

Tilojen tarjoamisessa muiden kuin kunnan omaan toimintaan liittyvään käyttöön noudatetaan 
tasapuolisuutta ja avoimuutta. Tiloja tulee käyttää kustannustehokkaasti. Tilojen tarjoamisessa 
muiden kuin kunnan omaan toimintaan tulee mahdollistaa yhdenvertainen osallistuminen ja 
saavutettavuus.  
 

Tilaa hallinnoivat viranhaltijat käyttävät läpinäkyvästi ja tasapuolisesti tehtäviinsä kuuluvaa 
harkintavaltaa päättäessään maksuttoman ja maksullisen käytön rajanvedosta sekä eri käyttäjien 
priorisoinnista. Eri tilojen käytettävyydestä muuhun kuin kunnan omaan toimintaan päättää 
rehtori/päiväkodin johtaja.  
 

Koulujen ja päiväkotien tilojen käyttöoikeutta ei myönnetä yksityishenkilöille.  
 

Tiloissa tapahtuva toiminta tulee olla lainmukaista. Tilojen käytön lähtökohtana on, että käyttäjä 
vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytön aikana toimitiloihin tai niiden 
varusteisiin syntyvistä vahingoista.  
 

Tilojen käytön hinnoittelussa otetaan huomioon yleinen taso vastaavissa tilavuokrissa. Tilat 
hinnoitellaan kustannusperusteisesti. 
 
Tiloja luovutettaessa kunnan ulkopuolisten toimijoiden käyttöön tulee tehdä kirjallinen 
päätös/varausvahvistus ja tarvittaessa vuokrasopimus.    
 

Maksuttomuuden ja maksullisuuden periaatteet   
Tilojen käyttö on maksutonta seuraavissa toiminnoissa:  



 

 

• pääasiassa nurmijärveläisten avoimeen osallistumiseen perustuva järjestö- tai 
kansalaistoimintaan liittyvä toiminta  

• nurmijärveläisten yhdistysten kokous- ja kerhotoiminta  
• taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten ja Nurmijärven Opiston toiminta  
• kunnan koulun tai päiväkodin vanhempainyhdistys/-toimikunnan toiminta silloin, kun 

järjestettävän tilaisuuden tuotolla tuetaan koulun tai päiväkodin toimintaa  
 
Tilojen käyttö on maksullista seuraavissa toiminnoissa:  

• toiminta, johon liittyy yritystoimintaa  
• yritysten järjestämät tilaisuudet  
• yhdistysten tai järjestöjen myyntitilaisuudet ja pääsymaksulliset tapahtumat  
• seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen järjestämät tilaisuudet  
• ulkokuntalaisten yhdistysten järjestämät tilaisuudet  
• hyvinvointialueen järjestämät tilaisuudet 
• kurssimaksullinen toiminta  
• vaalitilaisuudet ym. vastaavat  

 
Sivistysjohtajan tai määräämänsä viranhaltijan on mahdollista kohtuullistaa hinnoittelun mukaista 
tilan käyttömaksua tai tehdä maksuvapautuspäätös, jos tilassa tapahtuva toiminta tukee 
koulun/päiväkodin toimintaa tai siihen on muu perusteltu syy.   
 

Lisäksi sivistysjohtajan on mahdollista päätöksellään vapauttaa käyttökorvauksesta vapaaehtoisen 
pelastuspalvelu Vapepan ryhmä, joka tarvitsee koulun tilaa omaan viranomaistoimintaa tukevaan 
toimintaansa mm. kadonneiden etsinnässä tai pelastustoiminnan jälkeisessä auttamisessa.  

 
Esittelijä  

Sivistysjohtaja 
 
Esitys  

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat sivistys- ja 
hyvinvointitoimialan tilojen käyttömaksujen periaatteet. Lisäksi lautakunta päättää, että periaatteet 
tulevat voimaan 1.8.2022. 
 

Valmistelija 
Hallintopäällikkö Marja Viljamaa, puh. 040 317 2400 

 
Päätös  

Esitys hyväksyttiin.   
 

 
 
 


