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Tokion Suomi-koulun lukukausimaksut keväällä 2020
Syyslukukaudella 2019 oli normaalisti 6 koulukertaa. Kevätlukukausi 2020 jouduttiin keskeyttämään
Covid-19 pandemian vuoksi ja koulukertoja pidettiin vain 3 suunnitellusta 8 kerrasta. Tästä johtuen
koulun menot keväällä olivat palkkojen ja tapahtumien osalta suunniteltua pienemmät. Sen sijaan
toiminta-avustus ja lukukausimaksut kerättiin normaalisti.
Avustuksen osalta Suomi-Seura on antanut ohjeistuksen siirtää laskennallisesti käyttämätön osa
seuraavalle lukuvuodelle. Kevään lukukausimaksujen osalta laskennallisesti käyttämätön osa
siirretään seuraavalle lukuvuodelle tai palautetaan.

Lukukausimaksujen muutos
Kevätlukukauden 2020 alkuperäiset lukukausimaksut olivat:
Lapsia / perhe

1

2

3

Suomalaistaustaiset lapset

￥18,000

￥30,000

￥39,000

Ei-suomalaistaustaiset lapset ￥27,000

￥45,000

￥59,000

Laskennallisesti 3/8 lukukausimaksuista on käytetty keväällä. Koko lukuvuosi jää silti ylijäämäiseksi,
joten kevään lukukausimaksuja alennetaan samalla noin 10% ja pyöristetään 1000 jenin tarkkuuteen.
Kevätlukukauden 2020 (3 koulukertaa) korjatut lukukausimaksut ovat:
Lapsia / perhe

1

2

3

Suomalaistaustaiset lapset

￥6,000

￥10,000

￥13,000

Ei-suomalaistaustaiset lapset ￥9,000

￥15,000

￥20,000

Alkuperäisen lukukausimaksun käyttämätön osa on:
Lapsia / perhe

1

2

3

Suomalaistaustaiset lapset

￥12,000

￥20,000

￥26,000

Ei-suomalaistaustaiset lapset ￥18,000

￥30,000

￥39,000

Lukukausimaksujen siirto
Oletusarvoisesti kevätlukukauden 2020 lukukausimaksun käyttämätön osa siirretään seuraavalle
lukuvuodelle ja vähennetään syyslukukauden maksusta. (Jos perheen lapsimäärä ei muutu, on
käyttämätön osa saman suuruinen kuin syksyn 2020 lukukausimaksu.)
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Lukukausimaksujen palautus
Tarpeen mukaan (esim. jos perhe ei osallistu seuraavalle lukuvuodelle) lukukausimaksu voidaan
myös palauttaa. Palautus voidaan tehdä tilisiirtona japanilaiselle tai suomalaiselle tilille tai
käteisellä Suomi-koulun toiminnan yhteydessä.

Laskelma lukuvuoden 2019-2020 tuloista ja menoista
Taustatietona alla on alustava laskelma lukuvuoden 2019-2020 tuloista ja menoista. Varsinainen
tilinpäätös tehdään ja tarkistetaan myöhemmin ja hyväksytäään syyskokouksessa.
Tulot
Lukukausimaksut

¥434,000

korjattu lukukausimaksu

Opetushallituksen toiminta-avustus

¥226,876

käytetty osa (8/14) saadusta summasta

Oma varainhankinta

¥22,700

Tulot yhteensä

¥683,576

Menot
Opettajien ja avustajien palkkiot

¥476,000

Hallituksen palkkiot

¥60,000

Oppimateriaalit

¥34,639

Tiedotusmenot

¥20,618

Retki ja juhlat

¥9,955

vain joulujuhla, kevään tapahtumat peruttu

Vakuutus

¥0

vakuutusta ei uusittu huhtikuussa

Muut menot

¥1,000

ei koulutuspäiviä tai muita tapahtumia

Menot yhteensä

¥602,212

Ylijäämä

¥81,364

Varallisuus lukuvuoden 2019-2020 lopussa
Alla on arvio taseesta lukuvuoden lopussa:
Kassa

¥1,383,000

Siirretty avustus

¥126,000

Siirretty / palautettavat lukukausimaksut

¥236,000

Oma pääoma

¥1,021,000
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