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TILOJEN KÄYTÖN JA TOIMINNAN MAKSUPERUSTEET JA
HINNAT 1.1.2017 – 31.12.2017

KÄYTTÖVUOROJEN HAKU JA MYÖNTÄMINEN JA PERUUTUSEHDOT


Toimipaikkojen vakituiset käyttövuorot myöntää toiminnanjohtaja ja tilapäiset käyttövuorot myöntää vastaava ohjaaja tai toimipaikan nimetty henkilö. Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisesti
osaston päälliköltä.



Osaston päällikkö voi perustellusta syystä päättää hinnan kohtuullistamisesta viranhaltijan päätöspöytäkirjassaan vuoronsaajan sitä kirjallisesti hakiessa Kohtuullistamis-lomakkeella.



Tilojen peruutusehdot: tilavarauksen voi perua veloituksetta kaksi viikkoa ennen varauksen alkamista.
Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 euron peruutusmaksu. Jos vakituinen käyttövuoro on
jäänyt peruuttamatta kaksi kertaa peräkkäin, on nuorisoasiainkeskuksella oikeus perua vuoro myöntökauden loppuun saakka.



Nuorisoasiainkeskuksen toimipaikoissa tavoitellaan kestävää elämäntapaa, joka edellyttää kaikilta käyttäjiltä vähintään jätteiden lajittelua, turhan energiakulutuksen ja kertakäyttöastioiden välttämistä.



Nuorisotilat ovat päihteettömiä ja tupakointi on kielletty kaikissa kaupungin hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa.

MAKSURYHMITTELY
RYHMÄ 1: MAKSUTON TILOJEN KÄYTTÖ JA KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET
1. Toimipaikan oma toiminta
2. Helsinkiläiset nuorten toimintaryhmät ja nuorisojärjestöt/yhdistykset
3. Yhdistykset, joiden kotipaikka on Helsinki
4. Helsingin kaupungin toimialat
Lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotouttamista edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on maksutonta.
RYHMÄ 2: HINNASTON MUKAAN
5. Muut käyttäjät
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Nuorisotilat, vuokra
Ryhmä 1 ……………………………………………………...
Ryhmä 2 ……………………………………………………...
Ulkopaikkakuntalaisten nuorisoryhmien yöpyminen nuorisotoimen toimitiloissa ……………………………………..
Harjun nuorisotalon yrityskäyttö …………………………...

Maksuton
30,00/tunti sis. alv 24 %
150,00/ryhmä/yö sis. alv 10 %
140,00/tunti sis. alv 24 %

Nuorisotilojen tilavuokraa sovelletaan kaikkiin tiloihin, joista ei ole erikseen määriteltyä vuokraa.

Kulttuuriareena Gloria, vuokra
Helsinkiläiset nuorten toimintaryhmät ja nuorisoyhdistykset ja kotouttamista edistävä ryhmätoiminta ….…………. Maksuton (tilaisuus ei saa olla kaupallinen)
Muut helsinkiläiset yhdistykset, Helsingin kaupungin
toimialat, helsinkiläiset seurakunnat, uskonnolliset yhdistykset, ulkopaikkakuntalaiset nuorisoyhdistyksen ja nuorisoryhmät, valtakunnalliset nuorisoyhdistykset ………… 90,00/tunti, 716,00/päivä (yli 6 tuntia) sis. alv 24 %
Yksityiset henkilöt ja yritykset ………………………...…… 300,00/tunti, 2 000,00/vrk (yli 6 tuntia) sis. alv 24 %
Lisäksi Gloria pidättää oikeuden veloittaa tilanvuokraajaa teknisestä toteutuksesta (valo- ja äänitekniikka, projisoinnit, taltioinnit).

Kulttuuriareena Gloria: ulkotuotannon vuokrat
Ääni- ja valotekniikka + teknikot …………………………...
Valo + teknikko ………………………………………………
Pieni pa-setti …………………………………………………
Tattarisuon liikennekoulutusalue, vuokra
Ulkoalueet ja luokkatila ……………………………………..
Yrityskäyttö …………………………………………………..
Karting-toiminta, mikroautoilu ……………….……………..
Mopotoiminta, käyttöopastus ja ajo-opetus ……………...
Lasten liikennekaupunki, vuokra + välineet
Ryhmä 1 ……………………………………………….……..
Ulkopaikkakuntalainen ryhmä (sis. opetus) ……….……..
Yksityistilaisuus (sis. liikennekaupunki ja sisätila) ………
Yrityskäyttö (sis. liikennekaupunki ja sisätila) ……….…..
Polkuauton vuokra …………………………………….…….
Katutaidevaunun vuokraus
Ryhmä 1 ………………………………………….…………..
Ryhmä 2 ……………………………………….……………..
Yrityskäyttö …………………………………….…………….

722,00/vrk, 150,00/tunti sis. alv 24 %
386,00/vrk, 100,00/tunti sis. alv 24 %
230,00/vrk sis. alv 24 %
150,00/päivä sis. alv 24 %
300,00/päivä sis. alv 24 %
15,00/hlö/kerta sis. alv 24 %
15,00/hlö/kerta sis. alv 24 %
Maksuton
40,00/käynti sis. alv 24 %
120,00/3 tuntia sis. alv 24 %
80,00/1 tunti sis. alv 24 %
50,00/päivä sis. alv 24 %
Maksuton
200,00/1 päivä, 300,00/viikonloppu sis. alv 24 %
500,00/1 päivä, 750,00/viikonloppu sis. alv 24 %

Päivä sisältää vaunun tuonnin ja noudon sekä vaunun suojauksen maalauskäyttöön Helsingin alueella.
Viikonloppu sisältää vaunun tuonnin perjantaina ja noudon maanantaina sekä vaunun suojauksen maalauskäyttöön Helsingin alueella.

Av- ja leirivälineiden lainaus
Ryhmä 1 ………………………………………………...……
Ryhmä 2 ………………………………………………...……
Toimintakeskus Luuppi, Skeittihalli
Alle 20-vuotiaat ……………………………………...………
Yli 20-vuotiaat …………………………………………...…..
Skeittihallin vuokra
Ryhmä 1 ……………………………………………...………
Ryhmä 2 …………………………………………...…………
Yrityskäyttö ……………………………………...…………...
Kaapelitehtaan bänditila ………………………..............

Maksuton
Ei lainausta
1,00/kerta sis. alv 10 %
3,50/kerta sis. alv 10 %
Maksuton
146,00/1-6 tuntia, 310,00/päivä sis. alv 24 %
490,00/1-6 tuntia, 990,00/päivä sis. alv 24 %
150,00/lukukausi sis. alv 24 %

Harjun nuorisotalon ja Munkkiniemen nuorisotalon
Studio, vuokra
Helsinkiläiset alle 29 v. (2/3 ryhmästä alle 29 v.) ……….. 55,00/1 päivä, 155,00/3 päivää sis. alv 24 %
Muut alle 29 v. ………………………………………………. 75,00/1 päivä, 215,00/3 päivää sis. alv 24 %
Muut ………………………………………………………….. 210,00/1 päivä sis. alv 24 %
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Fallkullan kotieläintila, ryhmävierailu
Helsinkiläiset päiväkotiryhmät ……………………………..
Helsinkiläiset opetusryhmät (sis. opetus) ………………..
Yksityinen ja yrityskäyttö …………………………………...
Toiminnallinen ryhmäohjaus
Ryhmä 1 ……………………………………………………...
Ryhmä 2 ……………………………………………………...
Nuorisotoimen tiloissa ulkopuolisille tehtävä työ
(lisäpalvelut) …………………………………………………
Kansainväliset ryhmävierailut …………………………..
Nimikkotilan vuokra
Ryhmä 1 ……………………………………………………...
Ryhmä 2 ……………………………………………………...
Bengtsårin leirisaari, Merisaunan vuokra
Ryhmä 1 ……………………………………………………...
Ryhmä 2 ……………………………………………………...
Bengtsårin leirisaari, Rantasaunan vuokra
Ryhmä 1 ……………………………………………………...
Ryhmä 2 ……………………………………………………...
Bengtsårin leirisaari, Leirialueen vuokra
Ryhmä 1 ……………………………………………………...
Ryhmä 2 ……………………………………………………...
Bengtsårin leirisaari, kesätoiminta, ruokailu
Ruokailupaketti (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala) ………..
Aamupala tai iltapala ………………………………………..
Lounas tai päivällinen ………………………………………
Meriharjun luontotalo, Pauligin huvila, Östersundomin nuorisotalo, vuokra
Ryhmä 1 ……………………………………………………...
Ryhmä 2 …………………………………………………...…
Granön leirialue, Seikkailutalo, Vartiosaaren kesätoimipiste, Uutelan kämppä, vuokra
Ryhmä 1 ……………………………………………………...
Ryhmä 2 ……………………………………………………...

35,00/kerta/max. 30 hlöä sis. alv 10 %
50,00/kerta/max. 30 hlöä sis. alv 10 %
85,00/kerta/max. 30 hlöä sis. alv 10 %
30,00/tunti sis. alv 10 %
50,00/tunti sis. alv 10 %
22.00/tunti sis. alv 24 %
210,00/ryhmä sis. alv 10 %
Maksuton
110,00/kk/työntekijä alv 0 %
Maksuton
500,00/vrk sis. alv 24 %
Maksuton
200,00/vrk sis. alv 24 %
Maksuton
100,00/1-7 vrk sis. alv 24 %
9,00/hlö/vrk sis. alv 14 %
1,60/hlö sis. alv 14 %
2,90/hlö sis. alv 14 %

Maksuton
800,00/vrk sis. alv 24 %, 480,00/1-6 tuntia sis. alv 24 %

Maksuton
400,00/vrk, 50,00/tunti sis. alv 24 %

BENGTSÅRIN LEIRISAARESSA JÄRJESTETTÄVIEN NUORISOTALOJEN LEIRIEN
NUORTEN LEIRIMAKSUT
leirin kesto
helsinkiläiset
ulkopaikkakuntalaiset
normaalihintainen
sisarusmaksu
7 vrk
130,00 / hlö alv 0 %
91,00 / hlö alv 0 %
150,00 / hlö alv 0 %
6 vrk
5 vrk
4 vrk

123,00 / hlö alv 0 %
115,00 / hlö alv 0 %
108,00 / hlö alv 0 %

86,00 / hlö alv 0 %
81,00 / hlö alv 0 %
76,00 / hlö alv 0 %

143,00 / hlö alv 0 %
135,00 / hlö alv 0 %
128,00 / hlö alv 0 %

Helsinkiläiset: ensimmäinen leirillä oleva sisarus on normaalihintainen, seuraavat maksavat sisarusmaksun

Tilojen käytöstä ja toiminnasta aiheutuvista määrittelemättömistä kustannuksista päättää:

toiminnasta vastaava max. 20,00/kpl

toiminnanjohtaja max. 50,00/kpl

osastopäällikkö/toimistopäällikkö max. 300,00/kpl

nuorisotoimenjohtaja yli 300,00/kpl

