
 

 

          

Tokion Suomi-koulun talousarvio lukuvuodelle 2016 - 2017 

 

 

Tulot 

Lukukausimaksut     ¥ 726 000 

Opetushallituksen toiminta-avustus   ¥ 450 000 

Oma varainhankinta   ¥ 40 000 

 

Tulot yhteensä     ¥ 1 216 000 

 

 

Menot 

Opettajien palkkiot    ¥ 980 000 

Rahastonhoitajan ja puheenjohtajan palkkiot ¥ 60 000 

Oppimateriaalit    ¥ 90 000 

Tiedotusmenot    ¥ 25 000 

Retki     ¥ 45 000 

Muut menot     ¥ 15 000 

 

Menot yhteensä     ¥ 1 216 000 

 

 



 

 

 

       Tokion Suomi-koulun talousarvio lukuvuodelle 2016 - 2017: taustatiedot 

 

Tulot 

Lukukausimaksut    ¥ 726 000  

Lukukausimaksutuotot on arvioitu nykyistä oppilasmäärää pienemmällä määrällä ja lukuvuonna 2015 - 

2016 saatujen lukukausimaksujen perusteella siten, että syyslukukaudella on kuusi (6) ja kevätlukukaudella 

kahdeksan (8) kokoontumiskertaa, joista jokainen on kestoltaan neljän (4) oppitunnin (á 45 min.) mittainen. 

Suomalaisten oppilaiden määrän arvioidaan pienenevän ja olevan ensi lukuvuonna 30. Lisäksi 

lukukausimaksuihin on laskettu mukaan yksi kokonaan japanilainen perhe (¥ 94 000). 

 

Opetushallituksen toiminta-avustus   ¥ 450 000  

Opetushallituksen toiminta-avustuksen suuruus on arvioitu käyttäen tällä hetkellä voimassaolevia 

perusteita toiminta-avustuksen myöntämisestä. Toiminta-avustusta myönnetään opettajien palkkioihin, 

tilavuokriin sekä opetusmateriaaleihin.  

Oma varainhankinta       ¥ 40 000 

Tulot on arvioitu lukuvuonna 2015 - 2016 tehdyn oman varainhankinnan tulojen perusteella (kahvin ja 

leivosten myynti). 

 

Tulot yhteensä    ¥ 1 216 000 

 

 

Menot 

Opettajien palkkiot     ¥ 980 000 

Opettajien palkkioiden laskentaperusteena on käytetty nykyistä opettajamäärää yhtä pienempää määrää 

(5) ja kertakorvausta (¥ 14000) sekä lukuvuoden kokoontumiskertoja (14).  

 

Rahastonhoitajan ja puheenjohtajan palkkio  ¥ 60 000 

Rahastonhoitajan ja puheenjohtajan vuosittaiset palkkiot ovat ¥ 30 000, joista on tehty varaus 

talousarvioon.  

Oppimateriaalit    ¥ 90 000 

Oppimateriaalikuluissa on käytetty laskennallisena perusteena Opetushallituksen 20 

euroa/oppilas/lukuvuosi –periaatetta sekä sen lisäksi tehty varaus muiden oppimateriaalien (esim. 

askartelu- ja käsityötarvikkeiden) hankintaan. 



 

 

 

Tiedotusmenot    ¥ 25 000 

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

mahdolliset tiedotuskulut. 

Muut menot ja retki    ¥ 61 000 

Muut menot sisältävät Suomesta maksettavien avustusten pankkisiirtokulut, kevätretkikulut (¥ 45 000) sekä 

muut erittelemättömät toiminnan kulut. 

Menot yhteensä    ¥ 1 216 000 

http://www.tokionsuomikoulu.fi/

