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Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry (Tuki ry)
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Tallinnan suomalaisen koulun sidosryhmille
KEVÄTLUKUKAUSI ETENEE NOPEASTI
Vuosi on alkanut vauhdikkaasti ja pian on jo edessä ensimmäinen loma.
Koulussamme on aloittanut 3 uutta oppilasta – tervetuloa! Tällä hetkellä TASK:ssa on 73 oppilasta lukiolaiset
mukaan lukien.
Henkilöstön keskuudessa on toteutettu työtyytyväisyyskysely 2018. Tulokset ovat varsin hyviä ja yksi keskeinen
tavoite, eli henkilöstön työtyytyväisyyden paraneminen on toteutunut (2017 3.1  2018 4.2, asteikko 1-5).
Tulokset kehitysehdotuksineen käydään läpi henkilöstön kanssa ja kysely on myös osana kehityskeskusteluja.
Koulusihteerimme Susanna Rytkönen on päättänyt palata Suomeen. Kiitämme Susannaa hyvästä työstä ja
toivotamme onnea ja menestystä jatkossa. Uuden koulusihteerin haku on käynnissä ja tavoitteena uudella
sihteerillä on aloittaa maaliskuussa.
TALOUSTILANNE 2017 JA BUDJETTI 2018
Viime vuoden tilinpäätös on valmistumassa ja alustavasti voidaan todeta, että taloustilanne on saatu paremmaksi
kuin oli raskaina aikaisempina vuosina. Asiaan vaikuttaa Suomen valtionavun jaksottuminen tänä lukuvuonna
enemmän vuoden 2017 puolelle kuin tälle vuodelle. Viron valtionapu on noussut liittyen yksityiskoululain
muutokseen. Oppilasmäärä on ollut hieman alle suunnitellun ja tämä osaltaan vaikuttaa suunnitelmiin. Kuten
aiempinakin vuosina, tavoite on tasapainottaa tulot ja menot pitkäaikaisen ja vakaan toiminnan tarpeisiin.
Oppilasmäärän ollessa noin 80 oppilasta on TASK:in toiminta turvattua.
TASK:n tekemään valitukseen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, koskien Suomen valtionavun myöntämisen
perusteita, on saatu kielteinen päätös. KHO ei ota valitustamme käsittelyyn perustuen osaltaan aiemmin tehtyyn
Aurinkorannikon koulun päätökseen. Näin ollen nykylainsäädännöllä on Suomen valtionavun peruste jatkossakin
väliaikaisuus, eli tuen saamiseksi lapsen kotikunnan tulee olla Suomessa. Asiasta lisää vuosikokouksessa.
TASK jatkaa aktiivista vaikuttamista poliittisen päätöksen syntymiseksi asiassa. Tästä esimerkkinä opettajat
rehtorin johdolla tapasivat opetus- ja kulttuuriministerin Helsingissä Educa- messuilla ja lähiaikoina ilmestyy
liitteessä (sivu 2.) oleva virallisten ulkomailla toimivien koulujen esitys asiasta. Jakeluna ovat mm. ministeriöt,
kansanedustajat ja muut sidosryhmät. Tallinnan suomalainen koulu on liittynyt ”Ulkosuomalaiseen parlamenttiin”
(USP). Hallituksen näkemyksen mukaan on koulun etu toimia eri foorumeissa joissa asioitamme käsitellään.

Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
16.4.2018 klo 17.30. Ilmoittautuminen ja kahvitus aloitetaan klo 17:00.
Tervetuloa!
”SUOMI100” ON OHITSE JA KÄYNNISSÄ ON ”VIRO100” JUHLAVUOSI
Viron 100. itsenäisyyspäivää vietetään 24.2.2018. Viron ja Suomen välillä on ainutlaatuinen side ja tämä näkyy
myös maiden välillä juhlapäivien huomioimisessa. Nyt vuorostaan Suomi huomioi Viroa ja tämä näkyy mm.
Yleisradion lähetyksissä ja Helsingin Sanomissa. Myös koulumme on mukana monissa eri tapahtumissa
juhlistamassa Viron 100. juhlavuotta. Paljon onnea Virolle – Palju õnne Eesti Vabariik!
Hiihtoloma näyttää lumiselta – hyvää lomaa kaikille!
Hallitus
hallitus@suomalainenkoulu.ee
www.suomalainenkoulu.ee
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Suomen ulkomaankouluille tulee taata toiminnan edellytykset myös jatkossa - Koulut ovat jo nyt
käytännön esimerkkejä koulutusviennin markkinoinnin tarpeisiin
Tällä hetkellä Suomella on kuusi ulkomaankoulua, joissa opiskelee yhteensä 530 oppilasta. Nämä koulut ovat
Aurinkorannikon suomalainen koulu Fuengirolassa (myös lukio), Brysselin suomalainen koulu, Moskovan
suomalainen koulu, Pietarin suomalainen koulu, Tallinnan suomalainen koulu ja Tarton suomalainen koulu. Koulut
tekevät suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla ja ovat paitsi luonnollisinta koulutusvientiä niin
myös kustannustehokkainta koulutusvientiä Suomelle. Suomen valtion osallistuminen virallisten koulujen
rahoittamiseen on kustannuksiltaan pienempää kuin mitä on kouluista saatava hyöty valtiolle. Ulkomaankoulut
mahdollistavat suomalaisten lasten ja nuorten saumattoman paluumuuton Suomeen ja takaisin suomalaisen
opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Lisäksi koulut toimivat läheisessä yhteistyössä muiden paikallisten
Suomi-toimijoiden kanssa.
Silti olemme vuonna 2018 tilanteessa, jossa Suomen ulkomaankoulujen tulevaisuus on vaakalaudalla. Tämä
perustuu siihen, että kouluja koskevat säännökset on luotu Suomen olosuhteisiin eikä niissä ole lainkaan
huomioitu ulkomaankoulujen erityisyyttä. Tervehdimmekin ilolla eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietinnössä
(VaVM 22/2017 vp) olevaa esitystä siitä, että ulkomailla toimivien suomalaisten peruskoulujen tarve,
toimintaedellytykset ja toiminnan vaatima kestävä rahoitus on arvioitava.
Suomen menestyksen avaimia ovat olleet koulutus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet. Suomen ulkomaankouluissa
kasvaa kansainvälisiä, kielitaitoisia ja maailmaa uudella tavalla näkeviä nuoria. Tämä on täysin linjassa Suomen
pyrkimyksien kanssa vauhdittaa kansainvälistymistä ja tehdä Suomea tunnetuksi koulutus-, tiede- ja
innovaatiomaana. Nyt onkin korkea aika turvata Suomen ulkomaankoulujen asema.
Ihmisten liikkuvuuden lisääntyminen on tämän päivän megatrendi. Suomesta muutti ulkomaille noin 18 000
henkeä vuonna 2016, mikä on 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yhä useammin tyypillinen lähtijä on
koulutettu henkilö perheineen, joka toimii suomalaisten vientiyritysten, kehitysyhteistyön tai projektiviennin
parissa. Ulkomailla olevien peruskoulujen oppilaat eivät ole siirtolaisia vaan pääasiallisesti tilapäisesti ulkomailla
olevia.
EHDOTAMME, ETTÄ LYHYELLÄ TÄHTÄIMELLÄ
1) Suomen ulkomaankouluille luodaan yhteiset kriteerit, jotka ovat
lasten Suomen kansalaisuus (suomalainen sosiaaliturvatunnus)
valtion rahoitus ja asetuksenmukainen yksityiskoulumaksu
valtionavustuksen perustana oppilaan Suomen kansalaisuus
Viralliset suomalaiset koulut noudattavat suomalaista voimassaolevaa opetussuunnitelmaa (OPS),
henkilöstö on pääosin suomalaista sekä virallisena opetuskielenä on suomi ja ruotsi.
Muutoin sovelletaan paikallista lainsäädäntöä, mahdollisia paikallisia opetuslupia ja niiden ehtoja sekä
laaditaan maakohtaiset säännöt.
JA PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ
2) säädetään laki koskien pelkästään Suomen ulkomaankouluja
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Viralliset ulkomailla toimivat suomalaiset koulut
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