
Päiväkotien varaukset kyseisen päiväkodin alue-esimiehelle
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Yksityinen terapia Sivistystoimen tiloissa "yksityisen / kaupallisen toiminnan" maksuluokan

mukaan (sis. Alv 24%).  Tilavuokraa ei peritä, mikäli terapia tapahtuu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, 

koulupäivän tai aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana ja se liittyy ko. lapsen / oppilaan tukitoimiin ja 

edesauttaa hänen varhaiskasvatus- tai opetussuunnitelmanmukaisia tavoitteitaan. Tämä edellyttää

rehtorin tekemää  perusopetuslain 18§:n mukaista hallintopäätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä,

jolloin oppilas vapautetaan opiskelusta ko. oppituntien ajaksi. Erityistä tukea saavalla oppilaalla  

päätös tehdään osana opetusjohtajan tekemää erityisen tuen päätöstä.

Sivla 14.10.2021 § 117 ja 16.12.2021 § 151 sekä 28.04.2022 § 59

SIVISTYSTOIMIALALLA PERITTÄVÄT PALVELUMAKSUT 

JA TILAVUOKRAT

Koulutilojen varauksissa yhteydenotto asianomaisen koulun koulusihteerille

Vahvistetut taksat voimassa alkaen 1.1.2022

ellei hinnaston välilehdillä muuta ole mainittu 

Liikuntatilojen varaaminen

Liikuntatilavaraukset : https://varaus3.varauspalvelu.fi/jamsa/dwResources.aspx

Varaukset ja peruutukset

Yksittäisvaraukset tehtävä vähintään kahta viikkoa ennen tilaisuutta ja peruutukset vähintään viikkoa 

ennen tilaisuutta

Mikäli peruutus tämän jälkeen, peritään puolet varauksen hinnasta

Koulu- ja päiväkotitilojen varaaminen

Maksullisissa yleisötilaisuuksissa laskutetaan tuntihinta kaksinkertaisena (max. 8 tuntia), 

Maksullisissa yleisötilaisuuksissa laskutetaan tuntihinta kaksinkertaisena (max. 8 tuntia)

Hintoihin sisältyy normaali siivous tilaisuuden jälkeen 

Yksittäisvarauksissa liikuntasali varataan koko salina (tapahtumat / tilaisuudet), 

ei koske liikunnan harrastamiseen varattavia yksittäisiä liikuntavuoroja.

Yksityinen terapia 

Sivistystoimen alaisten tilojen vuokravapauden myöntää taloussihteeri Anita Lahtinen

 os. Keskuskatu 17, 42100 Jämsä tai sähköposti etunimi.sukunimi@jamsa.fi

Kaikkia tiloja yhteisesti koskevat ohjeistukset

Tilat ovat varattavissa koulujen toiminta-aikoina klo 7-22 välisenä aikana 

Tilavarauksiin liittyvät erillistehtävät (näyttämöverhojen asennus, tuolien laitto ja pois vienti jne.) 

peritään vuokran lisäksi erilliskorvausta tilapalvelujen taksan mukaisesti.

Maksullisissa yleisötilaisuuksissa laskutetaan tuntihinta kaksinkertaisena (max. 8 tuntia)

Koulutiloja ei myönnetä majoituskäyttöön koulujen toiminta-aikoina

Kaikki kaupungin oma toiminta laskutetaan järjestöhintojen mukaan alvittomana / sisäisen 

laskutusohjeen mukaan

Maksullista yritystoimintaa 

harjoittavien osalta vakiovuorojen tuntihinta laskutetaan kaksinkertaisena

Maksuvapautukset



Sivla 14.10.2021 § 117 ja 16.12.2021 § 151 sekä 28.04.2022 § 59

3. Tilavarauksen yhteydessä on selkeästi kirjattava jo hakemukseen vuoron käyttäjien ikäryhmä. 

7.  Kaupunki voi valvoa toimintaa pistokokein tai muilla soveltuvilla menetelmillä.

8. Kaupunki voi valvoa toimintaa pistokokein tai muilla soveltuvilla menetelmillä.

2. Tilavaraus on tehty kilpasarjoissa alue- tai valtakunnallisella tasolla pelaavien joukkueiden 

harjoitus-, peli- tai turnausvuoroja varten.

3. Tilavarauksen yhteydessä on selkeästi kirjattava jo hakemukseen kilpasarjassa pelaavan 

joukkueen sarjataso. 

6. Mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa tilan käyttökorvaus tullaan perimään kaksinkertaisena ja 

vuoron käyttö evätään kuukauden määräajaksi.  

7. Toistuva väärinkäyttö johtaa kaikkien kyseisen tahon varaamien tilojen käyttövuorojen 

menettämiseen sekä erikseen päätettävään maksuun. Käyttövuorojen menettämisen ajanjakso 

päätetään erikseen.

1. Tilavarauksen tehnyt yhdistys on jämsäläinen (yhdistysrekisterissä kotipaikka Jämsä).

Jämsän kaupunki on päättänyt (sivla 9.10.2019, hallitus 18.11.2019, valtuusto 2.12.2019 ), 

että eläkeläisryhmien ohjattuun toimintaan

tarvittavista tiloista voi saada maksuvapautuksen sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen 

vakiovuoroista.

Jämsän kaupunginvaltuusto on päättänyt, että alle 20-vuotiaiden säännölliseen ohjattuun 

toimintaan tarvittavat kaupungin tilat ovat maksuttomat 1.1.2018 alkaen.

Yhdistykset, järjestöt ja vapaamuotoiset toimintaryhmät (esim. bändit) saavat 

maksuvapautuksen sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vakiovuorojen käyttömaksuista 

seuraavien ehtojen täyttyessä:

1. Tilavaraus on vakiovuoro (vähintään viisi peräkkäisinä viikkoina samaan aikaan toistuva vuoro). 

Vuoron varaajan ja/tai yhteyshenkilön on oltava täysi-ikäinen ja hän on varatulla vuorolla vastuussa 

vuoron toiminnasta.

2. Ohjattua toimintaa järjestävä yhdistys tai järjestö on jämsäläinen (yhdistysrekisterissä kotipaikka 

Jämsä). Vapaamuotoisen toimintaryhmän jäsenten on oltava pääasiassa jämsäläisiä.

4. Ryhmän osallistujien tulee olla alle 20-vuotiaita. Pienten lasten ohjatuissa harrastusryhmissä

 ja/tai lapsi-aikuinen ryhmissä yli 20-vuotiaita voi olla mukana huoltajan ja/tai avustajan 

ominaisuudessa.

Jämsän sivistyslautakunta on päättänyt (sivla 21.11.2018), että yhdistykset saavat 

maksuvapautuksen sivistystoimen hallinnassa olevien liikuntatilojen vakiovuorojen ja 

yksittäisvuorojen käyttömaksuista alue- tai valtakunnallissa kilpasarjoissa pelaavien 

joukkueiden harjoituksiin, peleihin ja turnauksiin tehdyistä varauksista seuraavien ehtojen 

täyttyessä:
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6. Toistuva väärinkäyttö johtaa kaikkien kyseisen tahon varaamien tilojen käyttövuorojen

menettämiseen sekä erikseen päätettävään maksuun. Käyttövuorojen menettämisen ajanjakso 

päätetään erikseen.



7. Kaupunki voi valvoa toimintaa pistokokein tai muilla soveltuvilla menetelmillä.

5. Mahdollisissa väärinkäyttötapauksissa tilan käyttökorvaus tullaan perimään 

kaksinkertaisena ja vuoron käyttö evätään kuukauden määräajaksi.  

6. Toistuva väärinkäyttö johtaa kaikkien kyseisen tahon varaamien tilojen käyttövuorojen

 menettämiseen sekä erikseen päätettävään maksuun. Käyttövuorojen menettämisen ajanjakso 

päätetään erikseen.

Jämsäläiset yhdistykset, järjestöt ja vapaamuotoiset toimintaryhmät (esim. vertaisohjaajan 

toimesta kokoontuvat liikuntaryhmät saavat maksuvapautuksen sivistystoimen hallinnassa olevien 

tilojen vakiovuorojen käyttömaksuista seuraavien ehtojen täyttyessä:

1. Tilavaraus on vakiovuoro (vähintään viisi peräkkäisinä viikkoina samaan aikaan

 toistuva vuoro). Vuoron varaajan ja/tai yhteyshenkilön on oltava täysiikäinen ja hän on varatulla 

vuorolla vastuussa vuoron toiminnasta.

2. Ohjattua toimintaa järjestävä yhdistys tai järjestö on jämsäläinen (yhdistysrekisterissä 

kotipaikka Jämsä). Vapaamuotoisen toimintaryhmän jäsenten on oltava pääasiassa jämsäläisiä.

3. Tilavarauksen yhteydessä on selkeästi kirjattava jo hakemukseen vuoron

käyttäjäryhmäksi eläkeläiset.

4. Ryhmän osallistujien tulee olla eläkeläisiä.



Iltapäivätoiminnan maksun muodostuminen

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään

puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden

aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään

vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden,

maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenteri-

kuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Laskutusperiaatteet 2022

Kuukausimaksu 135 € / kk

Irtisanomisperiaatteet

Iltapäivätoimintaan varattu paikka on irtisanottava kirjallisesti irtisanomiskuukautta

edeltävän kuukauden ensimmäiseen päivään mennessä.

Aamutoiminta

Aamutoiminta eli ns.aamujousto on maksutonta. Koulujen on mahdollista järjestää  

aamujousto resurssiensa puitteissa.

Maksuvapautuksen hankeminen

Maksuvapauden kriteerit ovat  seuraavat:

Perheen koko Tuloraja / € (bruttoansio enintään)

2 henkilöä 2798

3 henkilöä 3610

4 henkilöä 4099

5 henkilöä 4588

6 henkilöä tai 

enemmän 5075

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lapsista on 189 €.

Hakemus maksuvapaudesta toimitetaan

Jämsän kaupungin sivistystoimi

Taloussihteeri

Keskuskatu 17

42100 Jämsä

Sivla 14.10.2021 § 117 ja 16.12.2021 § 151 sekä 28.04.2022 

§ 59

Maksuvapautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja liitteenä tulee olla perheen 

tuloselvitys.

Mahdollisuudesta hakea maksuvapautta on maininta iltapäivätoimintahakemuksen 

lomakkeella sekä ohjeistus, kuinka tulee toimia, mikäli maksuvapautta aikoo hakea. 

Maksuihin voidaan antaa alennus erityisistä syistä, jotka voivat liittyä muutoksiin 

huoltajan elatusvelvollisuudessa, toimeentuloedellytyksissä  tai jos alentamiseen liittyy 

huollollisia näkökohtia. Alennus on suuruudeltaan enintään puolet ja se edellyttää 

asiantuntijalausuntoa lähinnä sosiaali- ja terveystoimialta. 



Jämsäläiset

järjestöt

Muut käyttäjät  

(yritykset, yksityiset 

jne.)

KOULUJEN LUOKKATILAT kaikissa kouluissa

Koulujen eteisaulat ja luokat 10,00 19,00

Erikoisluokat ja -tilat kaikissa 

kouluissa mm. (tekstiili / tekninen työ, 

kotitalous, musiikki, tietotekniikka, 

näyttämö, kirjasto /mediateekki, 

neuvottelu) 13,00 25,00

Ruokasali, kahviotilat, auditoriot 16,00 29,00

Keittiö 

(vuokraus sovitaan ruokapalvelupäällikön 

kanssa puh. 020 638 2044 ) 16,00

Hintoihin sisältyy normaali siivous tilaisuuden jälkeen

Koulujen irtaimistoa ei vuokrata koulun ulkopuolelle

Vanhan lukion ruokasali: 1/2

salia 7,00 15,00

 Kamppailulajitilojen käyttö jatkuu liikuntahallin elinkaaren ajan. 

Yksityinen terapia Sivistystoimen tiloissa "yksityisen / kaupallisen toiminnan" maksuluokan

mukaan (sis. Alv 24%).  Tilavuokraa ei peritä, mikäli terapia tapahtuu päivähoidon, esiopetuksen, 

koulupäivän tai aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana ja se liittyy ko. lapsen / oppilaan tukitoimiin ja 

edesauttaa hänen varhaiskasvatus- tai opetussuunnitelmanmukaisia tavoitteitaan. Tämä edellyttää

rehtorin tekemää  perusopetuslain 18§:n mukaista hallintopäätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä,

jolloin oppilas vapautetaan opiskelusta ko. oppituntien ajaksi. Erityistä tukea saavalla oppilaalla  

päätös tehdään osana opetusjohtajan tekemää erityisen tuen päätöstä.

Sivla 14.10.2021 § 117 ja 16.12.2021 § 151 sekä 28.04.2022 § 59



Jämsäläiset 

järjestöt

Muut käyttäjät 

(yritykset, yksityiset jne.)

€ / h € / h

KOULUJEN LIIKUNTASALIT

Mäntykallion ja Paunun koulu

Liikuntasalin 1/3 osa 9,00 17,00

Liikuntasali 2/3 16,00 31,00

Koko liikuntasali 23,00 45,00

Vitikkalan koulu 

Liikuntasalin 1/2 osa 9,00 17,00

Jumppaluola (max 10 henkilöä) 6,00 11,00

Koko liikuntasali (ei sis.telinevoimistelutilaa

/kiipeilyseinää 16,00 31,00

Telinevoimistelutila/kiipeilyseinä (ei yksittäisvarauksia) 9,00 17,00

Terapia-allas + sauna (max.aika 3 tuntia) 75 €/kerta

Oma välinevarasto 50 € lv.

Välinekaapin vuosimaksu kaikissa 

kouluissa 25 €

Liikuntahalli

Liikuntahalli, 1/3 sali 7,00 13,00

Liikuntahalli 2/3 12,00 23,00

Liikuntahalli, koko sali 17,00 33,00

Judo-, kunto- ja nyrkkeilysali sekä jumppatila 7,00 13,00

 Kamppailulajitilojen käyttö jatkuu liikuntahallin 

elinkaaren ajan. 

• kuntosalivuoroja myönnetään vain ohjatuille ryhmille

Jämsän Lukio, Kaipola, Kuorevesi, 

Länkipohja,  ja Korven koulu

Liikuntasali 9,00 16,00

Kuoreveden koulun pieni sali 6,00 11,00

Juokslahti ja Koskenpään koulu

Liikuntasali 5,00 9,00

Kuntosali Juokslahti 5,00 9,00

Kaikkia kouluja koskeva

Koko koulu; useampia tiloja 1000 euroa/ vrk

ei sisällä siivousta

Huom. Mahdollisuutta vuokrata koko koulua ei koulun toiminta-aikoina

Maksullista yritystoimintaa 

harjoittavien osalta vakiovuoron tuntihinta laskutetaan kaksinkertaisena.                

Liikuntakäyttöön tehdyt liikuntatilojen yksittäisvaraukset vakiovuorotaksalla.

Sivla 14.10.2021 § 117 ja 16.12.2021 § 151 sekä 28.04.2022 § 59

hinnat sisältävät arvolisäveron



55,00 €

Kuntosalit;  

Kuorevesi, Länkipohja 9,00 17,00
*)Kuntosalin vakiovuoroja myönnetään 

ainoastaan yhdistyksille ja yrityksille, ei 

yksittäisille kuntalaisille.

Yksittäinen kuntosalikäynti

Kuntosalimaksu 

(Kuorevesi ja Länkipohja)  yli 18 

v.henkilökohtainen

Kuntosalimaksu 

(Kuorevesi ja Länkipohja) perhekohtainen

Kuntosalimaksu 

(Kuorevesi ja Länkipohja) eläkeläiset, 

opiskelijat, työttömät

• Kuntosalimaksu on mahdollista suorittaa 

kaupungin neuvonnassa esittämällä etuuteen 

oikeuttava todistus

Avantoavain pantti Hallin uimala 
11 €

19,00 /kk, 47,00 /3 kk, 

80,00 / 6 kk

Yläkoululaisten ja toisen asteen alaikäisten opiskelijoiden on mahdollista hankkia oma henkilökohtainen 

opiskelijan käyttöoikeus  Kuoreveden ja Länkipohjan kuntosaleille. Nuoren on osoitettava omaavansa 

kuntosaliharjoittelun perusteet ja/tai käytävä liikuntatoimen järjestämä kuntosalikurssi. Kuoreveden koulun 7.-9- 

luokan oppilailla on mahdollisuus saada kuntosalin käyttöoikeus sekä Kuoreveden että Länkipohjan kuntosalille 

yhdellä maksulla.

 5 €/krt

36,00 / 1 kk,  90,00 / 3 kk,  

155,00 / 6 kk

25,00 / 1 kk,  62,00 / 3 kk,  

105,00 / 6 kk

Liikuntatoimen järjestämän perheliikuntavuoron kausimaksu



Sivla 14.10.2021 § 117 ja 16.12.2021 § 151 sekä 28.04.2022 § 59

Jämsäläiset 

järjestöt/taiteilijat

Muut käyttäjät 

(yritykset, yksityiset jne.)

€ / h € / h

KIVIPANKKI

Koko alakerta 22,00 43,00

Yläkerta 16,00 31,00

16

198 euroa / viikko

sis.valvonta
401 euroa / viikko

sis valvonta

(viikko)

Näyttelyt ylä- tai alasali 103,00 201,00

(viikko)

Näyttelyperuutusmaksu (alle kuukausi 

näyttelyyn) 105,00

NÄYTTELYT 

Kivipankki vapaa pääsy

Päivälippu vapaa pääsy

Lapset ja nuoret alle 18 v. vapaa pääsy

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, 

työttömät vapaa pääsy

Museo-opastukset 35,00

Kesänäyttelykierros-opastus 45,00

PÄLÄMÄEN MUSEO

Pihapiiri

165 /

tapahtuma

325 /

tapahtuma

Sisätilojen käyttö ainoastaan yhteishankkeissa 

kulttuuritoimen kanssa

TEATTERITALO / J+J TEATTERI ry. 3300 / vuosi

KYÖPELI

Kahvio (Köpis) 9,00 15,00

Alasali 9,00 15,00

Bänditila: (yhden ryhmän käytössä 

omilla soittimilla) 25,00

Bänditila: (yhteiskäytössä+kaupungin 

soittokalustoa) 20,00

Yhdistyksen toimitila (Kauppakujan puolella) Poistetaan32,00/ kk 68,00 / kk

Yhdistyksen toimitila (Kauppakujan puolella) 390,00 / vuosi 800 € / vuosi

KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN TILAT 

1.8.2021

Mikäli varaaja järjestää itse valvonnan vähintään kolmena aukiolopäivänä / viikko, myönnetään 

tilavuokrasta 15 % alennus (Sivla 4.9.2014 § 100) 

Kivipankin osalta jokaisen tilaisuuden vakuutuksista vastaa tilaisuuden järjestäjä 

hinnat sisältävät arvonlisäveron



Jämsäläiset 

järjestöt/taiteilijat

Muut käyttäjät 

(yritykset, yksityiset jne.)

€ / h € / h

hinnat sisältävät arvonlisäveron

Jämsäläiset 

järjestöt/taiteilijat

Muut käyttäjät 

(yritykset, yksityiset jne.)

ASESSORINTIE 2 (ns. Partiokolo 1)

Huone 1 70€ / kk

Huone 2 70€ / kk

NUORISOTILA KUUTTI (Kuoreveden koululla) 15,00

NUORISOTILA NURKKIS (Keskuskatu 16)

8,00 15,00

Nuorisotila Forum tai keittiö 10,00 18,00

Nuorisotila Forum+ keittiö 14,00 22,00

LEIRIT; ilmoittautuessa etusijalla 

jämsäläiset

perusmaksu 20-50 €

vuorokausimaksu 13 €

LIIKENNEPUISTO

Polkuauton käyttömaksu 

Kaikilta käyttäjiltä

 4 € /tunti

Polkuauton käyttömaksu 2,50 € / puoli tuntia

Kausimaksu

30 € / kausi, 

perheen seuraavat lapset 

20,00 € / kausi

Alueen vuokraus yksityiskäyttöön 17 € /tunti 28 € / tunti

Ohjaajakulut laskutetaan vuokraajalta

täysimääräisinä.

Mainospaikka polkuautoissa 165,00

ulkopaikkakuntalaisten

 leirimaksu + 25%



Sivla 14.10.2021 § 117 ja 16.12.2021 § 151 sekä 28.04.2022 § 59

Yksittäiset liput

Aikuiset, uinti+kuntosali 8,70

5,70

Perhelippu (2 aikuista + 2 lasta tai 1 aikuinen + 3 lasta) 18,50

● perheen muut lapset 5-17 v. 3,00

Aamu-uinti (aamuisin ensimmäisen aukiolotunnin ajan) 5,00

16

Kortin lunastusmaksu 8,00

Sarjakortit (Voimassaoloaika 2 vuotta ostohetkestä)

5 krt-kortti uinti/kuntosali17

aikuiset 40,50

26,50

10 krt-kortti uinti/kuntosali

aikuiset 71,00

46,00

Henkilökohtainen kausikortti 1 kk (voimassa 1 kuukautta ostohetkestä) 

aikuiset 66,00

41,00

Henkilöllisyys todistettava kassalla pyydettäessä, esim. KELA-kortti.

Henkilökohtainen kausikortti 3 kk (voimassa 3 kuukautta ostohetkestä)

aikuiset 182,00

112,00

Henkilöllisyys todistettava kassalla pyydettäessä, esim. KELA-kortti.

Henkilökohtainen vuosikortti

aikuiset 455,00

280,00

Henkilöllisyys todistettava kassalla pyydettäessä, esim. KELA-kortti.

Kaupungin koululaisuinnit

Per oppilas /opiskelija sisäinen (toinen aste) 3,50

45 min sisäinen 29,00

Uimakoulut

Lasten uimakoulu, 9-10 kertaa 68,00

Aikuisten uimakoulu 8 kertaa 120,00

Vauva- ja perheuinti

Vauva- ja perheuinti 10,50 € /kerta / perhe

aikuisten uinnin tekniikan ryhmäopetus, kertamaksu 5,50 € + pääsymaksu

Uimahallin asiakasmaksuun/käyntikerta ei voi yhdistää useampia etuuksia

eläkeläiset, invalidit, vammaiset, työttömät, 

lapset yli 5 v., opiskelijat, varusmiehet

eläkeläiset, invalidit, vammaiset, työttömät, 

lapset yli 5 v., opiskelijat, varusmiehet

eläkeläiset, invalidit, vammaiset, työttömät, 

lapset yli 5 v., opiskelijat, varusmiehet

eläkeläiset, invalidit, vammaiset, työttömät, 

lapset yli 5 v., opiskelijat, varusmiehet

Eläkeläiset, työttömät, varusmiehet, vammaiset,

 invalidit ja yli 5 v. lapset ja opiskelijat

eläkeläiset, invalidit, vammaiset, työttömät, 

lapset yli 5 v., opiskelijat, varusmiehet

UIMAHALLI KOSKIKARA 

1.1.2022



Tilavuokrat

paikall.

järjestöt

muut 

käyttäjät

€/h €/h

lasten allas 18,00 57,00

terapia-allas 22,00 67,00

kuntouintiallas 24,00 84,00

ratamaksu 7,00 22,00

kaikki allastilat 62,00 210,00

Kuntosali, koko tila 17,00 37,00

 €

Ostopalveluryhmien liikunnanohjaus

60 min ohjaus 47,50

45 min ohjaus 38,50

30 min ohjaus 28,00

Erityis- ja terveysliikunnan 

ohjausmaksut

Kuntosalille ei myönnetä vakiovuoroja arkisin klo 17 jälkeen kaupungin ulkopuolisille käyttäjille.

Uimahallin tilavarauksista tehdään viranhaltijapäätös. Halutessasi varata allas- 

tai kuntosalitilaa ota yhteyttä vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäkeen, 

puh. 040 571 6556 tai uimahallin vastaavaan liikunnanohjaaja Marko Tarvaiseen  puh. 040 712 

2522.
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Perustaulukko kurssimaksuista

Tuntimäärä

€

<7 30

16 31-44

16--23 45-56

24--31 57,62

32--40 63-66

41--49 67-73

50--58 74-79

59- 80-

Kielet                46t 70

Terveys, liikunta ja tanssi

23t 64,00

31t 68,00

46t 73,00

Musiikki 

Ryhmäopetus 70,00

Musiikin yksilöopetus (30 min) 23 vko 160,00

TAITEEN PERUSOPETUS

Musiikki (30 min) 30 vko 280,00

Kuvataiteet   60min 136,00

90min 151,00

Käsityö         84min 161,00

Avoin yliopisto opetuksen tarjoaman 

yliopiston hintojen mukaisesti.

Maksupalvelukurssien hinnoittelusta 

sovitaan tilaajan kanssa.

Opetustuntiperusteisen hinnoittelutaulukon 

lisäksi voidaan kurssit, joissa on normaalia suuremmat 

kustannukset (esim. opettajan matkakulut, opetustilojen 

vuokra tai lisenssimaksut) hinnoitella korkeammiksi 

(maks10%). Ts. kurssit hinnoitellaan tarkemmin 

todellisten kustannusten mukaisesti.

  TYÖVÄENOPISTO 

1.8.2022 
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Lukuvuosi laskutetaan kahdessa erässä (syyslukukausi ja kevätlukukausi)

- syyslukukausimaksu pyritään laskuttamaan lokakuun loppuun mennessä

ja kevätlukukausi maaliskuun loppuun mennessä

PERUSASTE

30 min opetustunti / vko 410,00 €/lv

16 580,00 €/lv

60 min opetustunti / vko 680,00 €/lv

MUSIIKKIOPISTO ASTE

45 min opetustunti / vko 610,00 €/lv

60 min opetustunti / vko17 730,00 €/lv

AIKUISOSASTO

45 min opetustunti / vko 610,00 €/lv

60 min opetustunti / vko 710,00 €/lv

SOLISTINEN SIVUAINE 

30 min opetustunti / vko 380,00 €/lv

45 min opetustunti/vko 

INSTRUMENTTIKOHTAINEN RYHMÄOPETUS

30 min opetustunti / vko / oppilas (2 oppilasta) 280,00 €/lv

45 min opetustunti / vko / oppilas (3 oppilasta) 270,00 €/lv

LAPSIKUORO

60 min opetustunti / vko 135,00 €/lv

MUSIIKKILEIKKIKOULU

ryhmäopetus 30 min / vko 200,00 €/lv

ryhmäopetus 45 min / vko 232,00 €/lv

ryhmäopetus 60 min/vko 257,00 €/lv

AVOINOSASTO

Avoin ryhmäopetus 150,00 €/lv

MUUT MAKSUT

Musiikkiopiston soittimien vuokra 95,00 €/lv

ULKOPUOLISTEN KURSSITUTKINTOMAKSUT

Solistinen aine perusaste 138,00 € / todistus

Solisinen aine perusaste Jämsänopisto 130,00 € / todistus

Solistinen aine musiikkiopistoaste 182,00 € / todistus

Solistinen aine musiikkiopistoaste Jämsänopisto 150,00 € / todistus

Musiikin perusteet perusaste 60,00 € / todistus

Musiikin perusteet perusaste Jämsänopisto 60,00 € / todistus

Musiikin perusteet musiikkiopistoaste 100,00 € / todistus

Musiikin perusteet musiikkiopistoaste  Jämsänopisto 100,00 € / todistus

SISARALENNUKSET - MUSIIKIN PERUSOPETUS

1. lapsi täysi maksu 1. lapsi täysi maksu

2. lapsi -5 % 2. lapsi -5 %

3. lapsi -15 % 3. lapsi -15%

4. lapsi 15 % 4. lapsi -15%

Kurssimaksu lv.

2021-2022

JÄMSÄN JOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTO

1.8.2022
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Vahvistetut taksat 

2022

Monitoimitilan vuokra (Forum)

järjestöt 18 €/tunti muut 

(yksityiset, yritykset) 26 

€/tunti

Palautuskehotus / kpl 2,00

1. palautuskehotus 14 vrk eräpäivästä

2. palautuskehtous 28 vrk eräpäivästä

Lasku 60 vrk eräpäivästä

Laskutuslisä / lasku 16 5,00

Myöhästymismaksu, kaikki 

aineistot heti eräpäivän jälkeen 0,30 /vrk

enintään 5,00/laina

Lainauskielto maksamattomista maksuista 10,00

Aineiston varausmaksu / aineistoyksikkö

(lasten ja nuorten aineiston varaukset ilmaisia)

Maksu noutamattomasta varauksesta 2,00

Toisista kirjastoista saadut kaukolainat

Lähettäjäkirjaston 

laskun mukaan

Lähetetty kaukolaina (Keski-kirjastojen ulkopuolelle) 10,00

Lainaajakortin uusiminen 2,00

Rikkoutunut

tarra 4,00

aineistokotelot 5,00

Itsepalvelukopio ja internettuloste

A4 / valotus mustavalk. * 0,50

A3 / valotus  mustavalk.* 0,80

A4 / valotus värill. * 0,70

A3  / valotus värill.* 1,00

Skannaus 2,00

Muovikassi / kpl  * 0,40

Paperikassi 0,60

6,00

Kangaskassi 2,50

Asiakkaan lainan palautus muuhun kuin Keskikirjastoon

KIRJASTO  

1.1.2022



Monitoimitilan vuokra (Forum)

järjestöt 18 €/tunti muut 

(yksityiset, yritykset) 26 

€/tunti

Vahingoittuneen aineiston 

korvaus

Celia-cd-äänikirja 5,00

lasten lehdet 5,00

aikuisten lehdet 8,00

liitteet 4,00

korjauskulut alk. 4,00

Foorumin kirjastotila:

Kahvi automaatista 2,00 euroa

Tee automaatista 2,00 euroa

Asiakas korvaa ensisijaisesti tuomalla uuden kappaleen samaa tai 

vastaavaa aineistoa.  Muutoin korvaus kirjastojärjestelmään 

päivittyvän hankintahinnan mukaan tai alla olevat hinnat.
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Jämsäläiset

järjestöt

Muut käyttäjät

(yritykset, yksityiset)

€/tunti €/tunti

Päiväkoti Koivulinna

Sali 16,00 21,00

Hallin päiväkoti

Sali 11,00 21,00

Ruokasali 12,00 17,00

Sali+ruokasali 18,00 35,00

Puukilan päiväkoti

Sali 11,00 21,00

Pikkukeittiö 12,00 23,00

Palomäki

Sali 11,00 21,00

Jokivarren päiväkodin tiloja ei vuokrata 

Muita tiloja vuokrataan harkinnanvaraisesti

Yksityinen terapia Sivistystoimen tiloissa "yksityisen / kaupallisen toiminnan" maksuluokan

mukaan (sis. Alv 24%).  Tilavuokraa ei peritä, mikäli terapia tapahtuu päivähoidon, esiopetuksen, 

koulupäivän tai aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana ja se liittyy ko. lapsen / oppilaan tukitoimiin ja 

edesauttaa hänen varhaiskasvatus- tai opetussuunnitelmanmukaisia tavoitteitaan. Tämä edellyttää

rehtorin tekemää  perusopetuslain 18§:n mukaista hallintopäätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä,

jolloin oppilas vapautetaan opiskelusta ko. oppituntien ajaksi. Erityistä tukea saavalla oppilaalla  

päätös tehdään osana opetusjohtajan tekemää erityisen tuen päätöstä.

PÄIVÄKODIT  

1.8.2022
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yksittäinen kurssi 50,00

koko oppimäärä yhdessä oppiaineessa 100,00

Henkilöitä, jotka eivät ole maksuttomuuden  piirissä maksuja voidaan edelleen periä16

17

PERUS- JA LUKIOKOULUTUKSEN 

KURSSIMAKSUT 1.1.2022

Maksuja ei peritä niiltä oppilailta ja opiskelijoilta, jotka ovat oppivelvollisuuslain nojalla 

maksuttomuuden piirissä.


