
 

VARHAISKASVATUSTILOJEN KUNTALAISKÄYTTÖ: 

 

Tilavarauksista sovitaan kunkin toimintayksikön henkilökunnan kanssa. Varauksen yhteydessä täytetään 
hakulomake ja omavalvontasitoumus, jolla asiakas sitoutuu tilan käyttöehtoihin. 

Lisätietoja tarvittaessa kuntalaiskäytön asiakaspalvelusta: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi  

 

 

HINNASTO 1.8.2019 alkaen: 

 

 
 

Yksittäinen varaus: 

Minimiveloitus on aina 3 t eli korvaus peritään vähintään kolmelta tunnilta. Tämän ylittävä varausaika 
laskutetaan tunti kerrallaan. 

Esimerkiksi 4 tunnin varauksen hinta on siis minimivaraus 3t + lisävaraus 1t = 45e + 15 e = yhteensä 60 
euroa.  

Säännöllisesti toistuva varaus: 

Korvaus peritään jokaiselta alkavalta tunnilta (ei 3 t minimiveloitusta). 

Asiakas on velvollinen maksamaan varaamansa tilan käyttökorvauksen, vaikka tiloja ei olisi käytetty. Lasku 
lähetetään jälkikäteen asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. 

 

 

 

VARATTAVA TILA 

 

HINTARYHMÄ 

 

Valvottu 

kuntalaiskäyttö 

(ei toistaiseksi 

käytössä) 

 

 

Omavalvontainen 

kuntalaiskäyttö 

 

 

Varhaiskasvatuksen 

tilat (asukaspuistot, 

päiväkodit) 

 

 

Hintaryhmä 1 

(perusmaksuluokka) 

 

Hintaryhmä 2 

(alennettu hinta) 

 

 

25,00 €/h 

 

 

 

10,00 €/h 

 

15,00 €/h 

 

 

 

7,50 €/h 



 

HINTARYHMÄN MÄÄRÄYTYMINEN 

Mikäli et ole varma oikeudesta alennettuun hintaan tai maksuttomaan käyttöön, kysy neuvoa kuntalaiskäytön 
asiakaspalvelusta: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi  

 

Perusmaksu (hintaryhmä 1): 

Perusmaksuluokan mukainen korvaus laskutetaan kaikesta muusta tilojen käytöstä kuin erikseen 
maksuttomaksi tai alennukseen oikeuttavaksi määritellystä toiminnasta. Lisäksi perusmaksu veloitetaan 
myös kaikista peruuttamatta jätetyistä tilavarauksista. 

Tähän hintaluokkaan kuuluvat esimerkiksi: 

 yksityistilaisuudet järjestäjästä ja kohderyhmästä riippumatta 

 myyntitilaisuudet järjestäjästä ja kohderyhmästä riippumatta 

 yritysten ja taloyhtiöiden kokous- ja infotilaisuudet 
 

Alennettu käyttökorvaus (hintaryhmä 2): 

Espoolaisille suunnattu sivistystoimen perustoimintaa ja -palveluja täydentävä ja tukeva toiminta:  

 opetus-, harraste- ja kerhotoiminta 

 Espoossa toimivien yhteisöjen järjestämät vapaan kansalaistoiminnan tilaisuudet 

 sivistystoimen lautakuntien myöntämää vuosi- tai kohdeavustusta saavien yhteisöjen toiminta 

 Espoo-konsernin kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen opetussuunnitelman mukainen toiminta 
(käytännössä Omnian toiminta) 

 Espoon kaupungin muiden toimialojen aikuisille järjestämä toiminta 
 

Maksuton käyttö: 

Sivistystoimen tulosyksiköiden oma toiminta ja taiteen perusopetuksen toiminta (lautakunnan 
hyväksymät taiteen perusopetuksen tarjoajat). 

Lisäksi maksutonta on seuraava espoolaisille suunnattu sivistystoimen perustoimintaa ja -palveluja 
merkittävästi täydentävä ja tukeva, voittoa tavoittelematon toiminta: 

 aluenuorisojärjestöjen ja partiolippukuntien, varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten, 
liikuntayhdistysten ja opiskelijajärjestöjen sekä muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta 

 Espoon asukasfoorumien sekä rekisteröityjen asukas- ja kaupunginosayhdistysten toiminta 

 vanhus-, sota- ja siviiliveteraani-, eläkeläis-, vammais-, sairaus- ja työttömyysjärjestöjen 
toiminta 

 Espoon kaupungin muiden toimialojen lapsille ja nuorille järjestämä toiminta  

 varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminta 


