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Tallinnan suomalaisen koulu tuki ry ylläpitää ja kehittää Tallinnan suomalaista koulua (TASK). Koulu perustettiin vuonna
1995, joten käynnissä on 20. juhlavuosi. TASK on yksi kuudesta virallisesta suomalaisesta koulusta ulkomailla. Koulu
noudattaa suomalaista opetussuunnitelmaa. TASK:ssa opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa.
Lukuvuonna 2015-16 koulussa on n. 85 oppilasta sisältäen esikoulun ja lukion (vrt v. 2010 oli 35 oppilasta). Lukio-opetus
järjestetään yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa. Rehtori ja pääosa opettajista ovat suomalaisia. Koululla on sekä
suomalainen että virolainen opetuslupa. Molemmat valtiot avustavat koulua. Muu tuotto on koostunut lähinnä
lukukausimaksuista. Lukukausimaksut ovat olleet maltilliset ja kaikille samansuuruiset.
Nykytulkinnalla Suomen valtio maksaa tukea jokaisesta väliaikaisesti
Virossa asuvasta suomalaisesta oppilaasta.
Väliaikaisuus tarkoittaa kotikuntaa Suomessa. Riippuen
muuttoilmoituksesta ja osittain maistraatin tulkinnasta, kotikunnan
Suomessa voi menettää vuoden kuluttua muutosta. Virossa tulee
rekisteröityä paikalliseen väestörekisteriin kolmen kuukauden kuluttua
muutosta. Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen hyväksymä
työkomennus (lähetetty työntekijä) ja kuuluminen suomalaiseen
sosiaaliturvaan sekä eläkejärjestelmään voi olla voimassa Virossa 3-5
vuotta. Kotikunta määritelmänä on tässä suhteessa ristiriitainen ja
saattaa aiheuttaa tulkinnallisia epäselvyyksiä.
Suomen ja Viron valtioilla on voimassaoleva valtiosopimus vuodelta
1937, noottien vaihto vuodelta 1992 ja sekakomitean päätös vuodelta
2009 (molempien maiden opetusministerit) oman kotikielen
mukaisesta perusopetuksesta, kun oppilasmäärä on vähintään 20.
Perusteena em. sopimuksissa on Suomen kansalaisuus – väliaikaisuutta
ei mainita.
Nähdäksemme tuen myöntämisen peruste on olemassa kaikille
Suomen kansalaisuuden omaaville lapsille ja OKM:n nykyinen tulkinta
on tuki ry:n näkemyksen mukaan vastoin maiden välisiä sopimuksia.
Ilman Suomen OKM:n taloudellista tukea koulun tulevaisuus ja tavoite
säilyttää suomalaisen opetustoiminnan periaatteet ovat vaarassa.

„Tallinnan suomalainen koulu on
merkittävä suomitoimija Virossa,
käyntikortti suomalaisesta
opetusjärjestelmästä ulkomailla,
kulttuurivaihdon mahdollistaja ja
yksi keskeinen tekijä suomalaisen
perheen harkitessa muuttoa
Viroon. Valtioiden välillä on
vuosittain yhä enemmän
yhteistyötä ja oppilasmäärät ovat
kasvaneet vuosittain.
Suomenkielinen perusopetus
pystytään järjestämään tehokkaasti
ja kulut ovat Suomen valtiolle
samat kuin Suomessa sijaitsevassa
koulussa.“ – rehtori Sanna Hirvola.

Tilanteen muuttaminen saattaa edellyttää voimassa olevan lainsäädännön muuttamista. Kysymys on tämän vuoksi myös
poliittinen. Virallisia suomalaisia kouluja koskevaa yhtenäistä ohjeistusta muuttuneessa tilanteessa ei ole OKM:sta saatu.
Viron viranomaisten vastaava kanta on tarkoitus selvittää syksyllä 2015.
TASK tuki ry:n hallituksen tavoite on ollut määrittää neuvotteluteitse valtioiden välisen sopimuksen tulkinta l. riittääkö tuen
perusteeksi Suomen kansalaisuus vai vaaditaanko lisäksi kotikunta Suomessa. Asiaa on selvitetty OKM:n kanssa ja myös
yhteistyössä Suomen Tallinnan suurlähetystön ja ulkoministeriön asiantuntijoiden kanssa. Koulun johto on vieraillut
OKM:ssä, asiasta on pyydetty kirjallista linjausta ja käyty aktiivista kirjeenvaihtoa. Muiden virallisten ulkomailla toimivien
suomalaisten koulujen tilanne on kartoitettu. Tukipäätöksistä on valitettu virallisesti.
OKM on hylännyt rahoituspäätöksien valitukset ja todennut Suomen lain olevan valtioiden välisessä sopimuksessa olevan
määräyksen „yläpuolella“. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) on tehty syyskuussa 2015. Valituksen keskeinen
tavoite on selventää valtioiden välisten sopimuksien sitovuus.
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