
 

Sivistyksen toimialan palveluiden maksut 

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 
HTTPS://WWW.SOTKAMO.FI/VARHAISKASVATUS-JA-
KOULUTUS/VARHAISKASVATUS/VARHAISKASVATUSMAKSUT/ 

€/KK SUURIN MAKSU  

289 nuorin lapsi  

145 seuraava lapsi  

58 kolmas ja sitä seuraava lapsi   

27 pienin maksu  

MAKSU KUUKAUSITTAISET TUNTIRAJAT, h/kk 

40 % 1 - 51  

60 % 52 - 86  

70 % 87 - 107  

85 % 108 - 149  

100 % 150 -  

Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy perheenjäsenten lukumäärän, perheen 
bruttotulojen ja palvelusopimuksella varattujen kuukausittaisten tuntien mukaan 
prosenttiperusteisesti (viitaten https://www.sotkamo.fi/wp-
content/uploads/2019/02/vaka_maksutaulukko_01_08_2018_2.pdf). 

Maksupäätökseen merkitään tuntivälyksen yläraja, 100 % maksuissa varattu 
tuntimäärä tai oletusarvo 190. 
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KIRJASTO 
HTTPS://WWW.SOTKAMO.FI/VAPAA-AIKA/KIRJASTO/LAINAUS-JA-
TIETOPALVELUT/MAKSUT/ 

noutamatta jäänyt varaus 1 € ei peritä lasten ja nuorten 
osaston aineistosta 

ilmoitus myöhässä olevasta lainasta 2 € / ilmoitus myös kaukolainat 

kaukopalvelumaksu 5 € / kpl  

kaukopalvelumaksu Kainuun yleisistä 
kirjastoista ja varastokirjastosta 

3 € / kpl  

uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 2 €  

musta-valkoiset kopiot ja tulosteet 1-20 kpl 0,50 € /sivu 

ylimenevältä osalta 
0,20 €/kpl 

 

värilliset kopiot ja tulosteet 1 € / kpl  

vahingoittunut tai kadonnut aineisto Aineiston 
hankintahinta tai 
hankkimalla 
vastaavan aineisto 

poislukien DVD-, VHS-, Blu-
ray- tai CD-ROM-tallenteet, 
joiden korvaushinta aina 
aineiston hankintahinta.  

lainauskiellon rajamaksu 10 € 
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KANSALAISOPISTO LUKUKAUSI 2019-2020 
HTTPS://WWW.SOTKAMO.FI/VAPAA-AIKA/KANSALAISOPISTO/KAUSIKORTTI-
OPINTOPASSI-SETELI/ 

 NS. TAVALLISET, LUKUKAUDEN KESTÄVÄT KURSSIT  
1 viikkotuntia 31 €   

2 viikkotuntia 57 €   

3 viikkotuntia 81 €   

4 viikkotuntia 101 €  

 LYHYTKURSSIT 

2 tunnin luento  0 €    

4 tunnin kurssi 11 €    

6 tunnin kurssi 16 €    

8 tunnin kurssi 17 €   

12 tunnin kurssi 22 €   

14 tunnin kurssi 26 €   

16 tunnin kurssi 29 €   

 ERIKOISKURSSIT 

musiikin yksilöopetus  20 min 84€ 

 30 min  134 € 

 60 min  249 € 

taiteen perusopetus kuvataideryhmät 111 € 

 baletti II – III 87 € 

 baletti IV – V 100 € 

vesiliikunta työikäisten vesijumppa 129 €  

 kuntouinti 144 €  

 MUUT MAKSUT   

yksittäinen käyntikerta 
kädentaitojen ryhmissä, joissa 
käytetään koneita ja laitteita 

13 €   

tarvikemaksu (puu- ja metallityön 
kurssit) / lukukausi 

16 €   

kurssipaikan peruutusmaksu 20 €   

opintokortti 178 €   

Tentin valvonta / tunti 31 €   

aikaisempien vuosien 
opintotodistukset 

8 €   

Sisaralennus 10 % (1. sisarus koko maksu, seuraavat -10 % perushinnasta).  

 

 

https://www.sotkamo.fi/vapaa-aika/kansalaisopisto/kausikortti-opintopassi-seteli/
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NUORISOTOIMI 
HTTPS://WWW.SOTKAMO.FI/WP-CONTENT/UPLOADS/2016/05/AAMU-JA-
ILTAPAIVATOIMINNAN-MAKSUT-01082016-ALKAEN-1.PDF 

 ILTAPÄIVÄHOITO  

kokoaikapaikka 120 € perheen seuraavasta lapsesta 90 € 

osa-aikapaikka (max 10 pvä/kk) 80 € perheen seuraavasta lapsesta 40 € 

päivämaksu 20 € /pvä  

 AAMUPÄIVÄHOITO  

kokoaikapaikka 40 €  

osa-aikapaikka (max 10 pvä/kk) 20 €  

päivämaksu 10 €  

Perhe voi hakea maksuvapautusta toiminnan maksuista kirjallisena. 

Mikäli lapsi ei osallistu sairauden vuoksi yli 10 pv, voidaan periä puolet maksusta. 

Mikäli lapsi ei osallistu sairauden vuoksi koko kalenterikuukautena, kunta ei peri maksua. 

Mikäli lapsi ei osallistu muusta syystä koko kalenterikuukautena, kunta perii puolet maksusta. 
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MUSIIKKIOPISTO 
HTTPS://WWW.SOTKAMO.FI/VAPAA-AIKA/MUSIIKKIOPISTO/LUKUKAUSIMAKSUT/ 

 MUSKARI JA MUSIIKKIVALMENNUS  

ryhmäopetus 45 min 90 €   

ryhmäopetus 60 min 102 €   

sisarmaksu 65 €   

perhemuskari 130 €   

 SOITONOPETUS    

soittotunti 30 min 180 €   

soittotunti 45 min 220 €   

soittotunti 60 min 238 €   

sisarmaksu ja 
sivuaine 

140 €   

soitinlainamaksu 40 €  

materiaalimaksu 5 €  

Osallistuminen 
ainoastaan 
yhteissoittoon 

25 € esim. bändissä soittaminen 

Sisarmaksua sovelletaan niin, että täysi maksu lankeaa lapselle, jolla on pisin soittotunti. 
Lyhyemmillä soittotunneilla käyvät, samassa taloudessa asuvat sisarukset maksavat 
sisarmaksun. Niiden perheiden osalta, joiden lapsia on sekä soitinopetuksessa että 
muskarissa, sisarmaksua sovelletaan niin, että täysi maksu lankeaa lapselle, jolla on pisin 
soittotunti. Muut samassa taloudessa asuvat sisarukset maksavat joko soitinopetuksen 
tai muskarin sisarmaksun. 

https://www.sotkamo.fi/vapaa-aika/musiikkiopisto/lukukausimaksut/


 
 

MUUT SIVISTYSTOIMEN TAKSAT VUOKRA 1.1.2018 ALKAEN € ALV 0 % 

 KOULUTILAT JA VASTAAVAT  

luokka €/pv  53 €   

luokka €/h 16 €   

atk-luokka €/h 53 €   

atk-luokka €/pv 297 €    

opetuskeittiö €/h 27 €   

puu- ja 
metallityöluokka €/h 

27 €   

Aatos €/pv 74 €   

Aatos €/viikonloppu 159 €   

 RUOKASALIT   

ruokasali €/h  27 € Tenetti, Salmela, Leivola, Vuokatti, lukio 

ruokasali €/pv  106 € Tenetti, Salmela, Leivola, Vuokatti, lukio 

 PIHA-ALUEET   

suurten koulujen piha-
alue (tivolit yms.) €/pv 

159 € sähkö ja vesi laskutetaan erikseen 

 


