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Tokion Suomi-koulun talousarvio lukuvuodelle 2019-2020 

 

Tulot 

Lukukausimaksut  ¥ 648 000 

Opetushallituksen toiminta-avustus  ¥ 320 000 

Oma varainhankinta ¥ 46 000 

 

Tulot yhteensä  ¥ 1 014 000 

 

Menot 

Opettajien ja avustajien palkkiot ¥ 784 000 

Hallituksen palkkiot ¥ 60 000 

Oppimateriaalit ¥ 55 000 

Tiedotusmenot ¥ 24 000 

Juhlat ja retki ¥ 30 000 

Vakuutus ¥ 21 000 

Muut menot ¥ 40 000 

 

Menot yhteensä  ¥ 1 014 000 

 

Tulos ¥ 0  
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Tokion Suomi-koulun talousarvio lukuvuodelle 2019-2020 1.5.2019 

Tokion Suomi-koulun talousarvio lukuvuodelle 2019-2020: taustatiedot 

Yleistä 

Oppilaiden määrän arvoidaan laskevan edelliseen lukuvuoteen verrattuna, jolloin tulot pienenevät ja           
kiinteiden kulujen suhteellinen osuus lisääntyy. Uutena kuluna on myös vuotuinen vakuutus. Opetukseen            
panostetaan budjetoimalla palkkiot neljälle opettajalle. Edellinen lukuvuosi oli alijäämäinen, ja kassan           
suuruus pyritään pitämään samana, joten lukukausimaksuja on jouduttu korottamaan. 

Tulot 

Lukukausimaksut ¥ 648 000 

Lukukausimaksutuotot on arvioitu lukuvuoden 2018-2019 oppilasmäärän ja tiedettyjen muutosten         
perusteella. Oppilaita arvioidaan olevan 22, joista suomalaistaustaisia oppilaita on 18. Opetuskertojen           
määrä pysyy samana, siten että syyslukukaudella on kuusi (6) ja kevätlukukaudella kahdeksan (8)             
kokoontumiskertaa, joista jokainen on kestoltaan neljän (4) oppitunnin (á 45 min.) mittainen.  

Opetushallituksen toiminta-avustus ¥ 320 000 

Opetushallituksen toiminta-avustuksen suuruus on arvioitu käyttäen tällä hetkellä voimassaolevia         
perusteita toiminta-avustuksen myöntämisestä. Toiminta-avustusta myönnetään opettajien palkkioihin,       
tilavuokriin sekä opetusmateriaaleihin.  (https://suomi-seura.fi/suomi-koulujen-valtionavustus/) 

Oma varainhankinta   ¥ 46 000 

Tulot on arvioitu lukuvuonna 2018-2019 tehdyn oman varainhankinnan tulojen perusteella (kahvin ja            
leivosten myynti). 

Menot 

Opettajien ja avustajien palkkiot ¥ 784 000 

Opettajia arvoidaan olevan (4) ja ei avustajia (0). Kertakorvaukset pysyvät samoina kuin edellisenä             
lukuvuotena: opettaja (¥ 14 000) ja avustaja  (¥ 7 000). Lukuvuoden kokoontumiskertoja on (14).  

Hallituksen palkkiot ¥ 60 000 

Puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja vastaavan opettajan vuosittaiset palkkiot ovat ¥ 20 000. 

Oppimateriaalit ¥ 55 000 

Sisältävät oppikirjahankinnat, askartelutarvikkeet, monisteet ja muut oppimateriaalit. Laskennallisena        
pohjana on valtionavustuksen 20-30 euroa/oppilas. 

Tiedotusmenot ¥   24 000 

Tiedotusmenoihin sisältyvät ensisijaisesti koulun kotisivujen www.tokionsuomikoulu.fi –ylläpito sekä muut         
mahdolliset tiedotuskulut. 

Juhlat ja retki  ¥   30 000 

Sisältävät joulujuhlan, kevätretken, ja kevätjuhlan kulut. 

Vakuutus  ¥   21 000 

Vuotuinen Sports Anzen tapaturma- ja vastuuvakuutus oppilaille ja opettajille. 

Muut menot ¥   40 000 

Muut erittelemättömät toiminnan kulut, esim. yhdelle Suomi-kouluopettajalle maksettava korvaus         
osallistumisesta Suomi-koulujen opettajien koulutuspäiville, kahvilakulut, esiintymispalkkiot, yms. 
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