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Palkan ja palkkion ero 

- Palkka on rahallinen korvaus, joka annetaan, kun henkilö on ollut työsuhteessa kyseiselle taholle ja palkkio 
on kertaluontoinen korvaus tehdystä työstä 

- Nuva ei anna rahaa palkkaan  

 

Kaupungin hankintapaikat 

- Kaupungilla on hankintasopimus tiettyjen tavaroiden ja palvelujen ostamisesta, eli tavarat tulee tilata 
tietyiltä yrityksiltä 

- Hankintapaikat pitää selvittää koulusihteeriltä (VAIN kaupungin yläkoulut) tai nuorisovaltuuston 
osallisuuskasvatuksen koordinaattorilta 

 

Koulun hankintavastuualue 

- Koulun tulee itse pystyä hankkimaan tietyt vakiovarustukseen kuuluvat tavarat eikä niihin myönnetä 
hankerahaa 

- Esim. lavuaarit, peilit, vessanpöntöt, pulpetit ym. 

- Jos et ole varma kuuluuko hankkeesi koulun hankintavastuualueeseen, ota yhteyttä koordinaattoriin 

 

Hankkeen muut rahoittajat 

- Hanketta voivat rahoittaa muutkin tahot kuin nuorisovaltuusto 
esim. koulun varat/oppilaiden keräämät rahat 

- Hanke ei voi saada mitään muuta kaupungin avustusta 
esim. nuorisoavustukset 

 

Verkkolaskutus 

- Verkkolaskutus on sähköinen laskutus, joka lähetetään pankkiin 

- Hankinnat tulee pystyä maksamaan verkkolaskutuksen kautta, paperi- ja sähköpostilaskut eivät toimi 
maksunvälityksenä kaupungilla 

- Kun kysyt hintoja hankintapaikoista, selvitä saako laskut verkkolaskutuksella 

 

Laskutuslisä 



- Laskutuslisä on yritykselle poikkeavasta työmäärästä aiheutuva korvaus 
esim. Laskun vaatiminen erityisessä poikkeavassa muodossa 

- Muista varmistaa hankintapaikoista tuleeko tilaukseen laskutuslisä 

 

Mitä tarkoittaa virkistysmatka 

- Matka, jonka päätarkoitus on virkistäytyä, eikä sillä ole koulutuksellista hyötyä 
esim. Koko koululle matka kylpylään 

 

Hinnat alvittomina 

- Hankkeeseen liittyvät hankinnat esim. lautapelit, pöydät ja julisteet tulee ilmoittaa ilman arvonlisäveroa 

- Arvonlisävero tarkoittaa tavaran arvonlisäkorvausta, jonka voi laskea arvonlisäverolaskurilla 

- Voit kysyä alvittomat hinnat suoraan hankintapaikoilta! 

Arvonlisäverolaskuri: alv-laskuri.fi 

 

Yhteyshenkilö 

- Hakulomakkeessa ilmoitettu yhteyshenkilö on henkilö, jolle hallitus voi soittaa käydessään 
hankerahahakemuksia läpi ja kysyy lisätietoja hankkeeseen liittyen 

- Hallituksen kokouksen aika ja ajankohta on ilmoitettu hankerahan säännöissä 

 

Lisätietoja 

Jos jokin jäi mietityttämään, ota yhteyttä  

Niina Ekstam, osallisuus ja yhdenvertaisuus koordinaattori, p. 014 266 4230 / 050 311 99 71  

Atte Kunnari, puheenjohtaja, p. 014 266 4240 / 040 557 0821 

Åsa-Sofia Viittanen, tiedottaja, p. 014 266 7515 / 050 311 8506 

Tai oman koulusi nuorisovaltuuston edustajalta :) 

 


