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Hinnasto 1.1.2023 alkaen 
 
Ruokailu 
 

   

    uusi hinta €   

Henkilökunta ateria 6,80 alv 14 % 
  kahvi/tee 1,40 alv 14 % 

  kahvi/tee 
kahvileivällä 2,80 alv 14 % 

  aamupala 4,60 alv 14 % 
  eväs 5,90 alv 14 % 
  puuroannos 2,00 alv 14 % 
Opiskelijat ateria, linjasto 6,80  

  ateria, tuettu 
(ammattikorkea) 3,20  

  aamupala 4,60  

  kahvi/tee 1,40  

  kahvi/tee 
kahvileivällä 2,80  

  viikonloppuruokailu 20,30  

  eväs 5,90  

Ulkopuoliset ateria, linjasto 10,30 alv 14 % 
  aamupala 6,80 alv 14 % 
  kahvi/tee 2,40 alv 14 % 

  kahvi/tee 
kahvileivällä 4,30 alv 14 % 

  kahvi/tee voileivällä 6,30 alv 14 % 
 
Opiskelijahinnastoa sovelletaan POKEn itse maksaviin mm. lisä- ja työvoimakoulutuksen opiskelijoihin.  
Ammattikorkeakoulun opiskelijalla tarkoitetaan ammattikorkeakoulun opintokortin omaavia 
opiskelijoita, jotka ruokailevat Tarvaalassa.   
 
Ulkopuolisten hinnastoa sovelletaan vierailijoihin sekä kokous- ja kurssitiloja käyttäviin ulkopuolisiin 
yrityksiin, yhteisöihin ja henkilöihin. 
 
Kaikki kouluajan ulkopuolella tarjottavat ja muut erikseen tilattavat ruokahuoltopalvelut hinnoitellaan 
tapauskohtaisesti erikseen. Hinnoittelu tapahtuu kustannukset kattavasti ja siitä päättää tarvittaessa 
koulutusjohtaja/talousjohtaja. 
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Tilavuokrat 
 

    uusi hinta 
€/h   

Luokat 
kunta, 
kuntayhteisö, 
urheiluseura 

22,00 
 

alv 24 % 

  muut 29,00 alv 24 % 

Atk-luokka 
(vähimmäislaskutus 110 
€) 

  77,00 alv 24 % 

Kielistudio   77,00 alv 24 % 
Auditorio kunta ym. 29,00 alv 24 % 
  muut 40,00 alv 24 % 

Ruokasali kunta ym. 28,00 alv 24 % 

  muut 40,00 alv 24 % 

Aula kunta ym. 
kertamaksu 35,00 alv 24 % 

  muut, kertamaksu 57,00 alv 24 % 
 
 
Majoitus 
 

    
Uusi hinta  
€/vrk 
 

  

Opiskelijat/henkilökunta sis. vuodevaatteet 25,00 alv 10 % 
Muut sis. vuodevaatteet 51,00 alv 10 % 
Muut, 2 hengen solu 
yhdelle   99,00 alv 10 % 

 
Pitempiaikainen asuminen sovitaan aina erillisellä vuokrasopimuksella.  
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Muut vuokrat ja maksut 
 
    Uusi hinta, 

€   

Kopiot opiskelijat/henkilökunta 
€/kopio 0,30 alv 24 % 

Pyykkitupa (opiskelijat ilmainen) 
€/h 6,00 alv 24 % 

Autot sis. polttoaineen €/km erikseen 
sovittava 

alv 24 % 

Rantasauna henkilökunta €/ilta 42,00 alv 24 % 

  
ulkopuoliset + muu 
käyttö (sis. saunan) 
€/ilta 240,00 

alv 24 % 

  päiväkäyttö, kokoukset 
klo 16.00 asti €/h 

42,00 
alv 24 % 

Savusauna €/kerta 480,00 alv 24 % 
Lämpöpistokkeet €/lukuvuosi 60,00 alv 24 % 
Autonpesu €/kerta 6,00 alv 24 % 

 
 
Tämän hinnaston ulkopuolelle jäävät maksut ja vuokrat määritellään 
tapauskohtaisesti harkiten vähintään kustannusvastaavasti ja niistä päättää 
asianomainen koulutusjohtaja/talousjohtaja. 
 


