
            Tokion Suomi-koulun talousarvio lukuvuodelle 2010-2011 

 

 

Tulot 

Lukukausimaksut    ¥ 287 000  

Opetushallituksen toiminta-avustus  ¥ 337 000  

Muut avustukset ja tulot       ¥ 36 000  

 

Tulot yhteensä    ¥ 660 000 

 

 

Menot 

Opettajien ja rahastonhoitajan palkkiot   ¥ 454 000 

Tilavuokrat    ¥   98 000 

Oppimateriaalit    ¥   48 000 

Muut menot     ¥   60 000 

 

Menot yhteensä    ¥ 660 000 

 

 

 

 

 

 

 



       Tokion Suomi-koulun talousarvio lukuvuodelle 2010-2011: taustatiedot 

 

Tulot 

Lukukausimaksut    ¥ 287 000  

Lukukausimaksutuotot on laskettu 18 oppilaan mukaan siten että syyslukukaudella on viisi (5) ja kevätlukukaudella 

kuusi (6) kokoontumiskertaa, joista jokainen on kestoltaan neljän (4) oppitunnin (á 45 min.) mittainen.  

 

Opetushallituksen toiminta-avustus   ¥ 337 000  

Opetushallituksen toiminta-avustuksen suuruus on arvioitu käyttäen tällä hetkellä voimassaolevia perusteita toiminta-

avustuksen myöntämisestä. Toiminta-avustusta myönnetään opettajien palkkioihin, tilavuokriin sekä opetusmateriaaleihin.  

 

Muut avustukset ja tulot          ¥ 36 000  

Muihin avustuksiin ja tuottoihin on arvioitu summa, joka saamaan lahjoituksina tai projektiavustuksina esimerksiksi 

Suomi-Seuran kautta.  

 

Tulot yhteensä    ¥ 660 000 

 

 

Menot 

Opettajien ja rahastonhoitajan palkkiot    ¥ 454 000 

Opettajien palkkioiden laskentaperusteena on käytetty nykyistä kertakorvausta (¥ 13000) sekä lukuvuoden 

kokoontumiskertoja (11). Opettajien palkkioarviossa on varauduttu myös kolmannen opettajan palkkaamisen, mikäli 

kokonaisoppilasmäärä ylittää 18 ja siten uusi opetusryhmä voidaan perustaa. 

Rahastonhoitajan vuosittainen palkkio on 200 euroa, josta on tehty varaus talousarvioon.  

 

Tilavuokrat     ¥   98 000 

Tilavuokrien laskentaperusteena on käytetty lukuvuoden kokoontumiskertoja (11) sekä uusien toimitilojen 

vuokraushinnastoa (¥ 9400 vuokrattavien tilojen yhteissumma/kokoontumiskerta). Tiedossa on jo tässä vaiheessa, että 

yksi (1) kokoontumiskerroista tulee olemaan Tokion Suomi-koulun 20-vuotisjuhlat, jotka järjestetään Suomen 

suurlähetystön tiloissa. Suurlähetystö tarjoaa tilat maksutta juhlallisuuksia varten. Tilavuokriin on kuitenkin tehty neljän 

tuhannen jenin (¥ 4000) varaus ylimääräisiä tilavuokrakuluja varten, joita voi syntyä esimerkiksi opintoretkien tai 

toimintapäivien toteutuksesta. 

 

Oppimateriaalit    ¥   48 000 

Oppimateriaalikuluissa on käytetty laskennallisena perusteena Opetushallituksen 20 euroa/oppilas/lukuvuosi –periaatetta 

sekä sen lisäksi tehty varaus muiden oppimateriaalien (kuten pelien, opetusohjelmien sekä askartelutarvikkeiden) 

hankintaan. 

 

Muut menot      ¥   60 000 

Muut menot sisältävät www-sivujen perustamis- ja ylläpitokulut sekä muut tiedotuskulut ja Tokion Suomi-koulun 20-

vuotisjuhlista aiheutuvat ylimääräiset kulut. 

 

Menot yhteensä    ¥ 660 000 


