
Tallinnan suomalainen koulu 

Pirita tee 12, 12011 Tallinn, Estonia 

+372 5694 7823 (kanslia), +372 51 28 843 (rehtori) 

info@suomalainenkoulu.ee ,  

www.suomalainenkoulu.ee   
 

Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry:n (jäljempänä ”TASK”) ja huoltajan välinen koulutussopimus 

Lapsen nimi:         Lapsen henkilötunnus FI:       

Lapsi on suomen kansalainen:       kyllä / ei        Lapsen ID-tunnus EE:        

Lapsella on kotikunta Suomessa 20.9.:       kyllä / ei       

 

Huoltajan / huoltajien tiedot (molemmat, jos yhteishuoltajuus): 

Nimi:         Nimi:         
Henkilötunnus/ID:        Henkilötunnus/ID:        
Puh. koulupäivän aikana:       Puh. koulupäivän aikana:       

Sähköposti:         Sähköposti:         
 

Laskutusehdot ja -tiedot: 

Varausmaksu lukuvuodelle 2022-23 on 890€, ja maksetaan laskutuksen mukaan touko-/kesäkuussa tai uuden 

oppilaan ollessa kyseessä ennen kuin oppilas aloittaa koulunkäynnin TASK:ssa.  

 

Koulumaksut (esikoulu, alakoulu ja yläkoulu): 

 2 420€ /lukuvuosi (1 210€ / lukukausi ja 242€ / kuukausi) oppilaalla, joka on suomen kansalainen ja jolla 

on 20.9. voimassaoleva suomalainen kotikunta. 

 3 920€ / lukuvuosi (1 960€ / lukukausi ja 392€ / kuukausi) oppilaalla, joka ei ole suomen kansalainen tai 

jolla ei ole 20.9. voimassaolevaa suomalaista kotikuntaa. 

Koulumaksu lukio: I ja II lk. 750€, III-IV lk. 400€.  

Koulumaksu laskutetaan valinnan mukaan kerran vuodessa, lukukausittain tai kuukausittain. Maksuehto on 
14pv/nto. Huoltaja sitoutuu tällä sopimuksella maksamaan TASK:in vuosikokouksen hyväksymät lukukausimaksut. 

 

Haluan koulumaksun laskutettavaksi:         vuosimaksuna      ,  

                                                                     lukukausimaksuna 1 erässä        tai  lukukausimaksuna 2 erässä     ,  

                                                                     kuukausittain (10 erää elokuu-toukokuu)          

                                                                     (Valittaessa useampi erä, lisätään laskutuslisä 10€/lasku.) 
 Anotaan sisaralennusta (100€):       kyllä / ei       

Mikäli oppilas lopettaa TASK:ssa, on erosta toimitettava kirjallinen eroanomus. Eroamiskuukausi 
veloitetaan täysimääräisenä. Koulumaksuvelka saattaa olla este koulutussopimuksen päättämiselle 

ja uuden lukuvuoden aloittamiselle. 

Koulumaksun maksajan koko nimi:       
Yrityksen ollessa kyseessä, ALV-tunnus:        

 Laskutusosoite (e-mail):       

Lukukausimaksut ilmoitetaan Viron verottajalle vähennettäväksi verotuksessa :       kyllä / ei       

Laskun maksajan virolainen ID-tunnus:        

TASK takaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen. Tietoa opetussuunnitelmasta, koulun periaatteista ja 

käytännöistä löytyy kotisivulta www.suomalainenkoulu.ee. 

Sekä oppilas/oppilaat että huoltajat sitoutuvat noudattamaan koulun sääntöjä ja ohjeistuksia. Voimassaolevat säännöt on 

julkaistu koulun kotisivuilla ja Wilmassa. Oppilaalla on oltava Viron henkilötunnus (ID), jos opiskelun kesto on yli 90 päivää. 

Huoltaja sitoutuu käyttämään koulun ja kodin tiedonkulussa koulun tarjoamaa Wilma-oppilastietojärjestelmää. 

 

Sopimuksen voimassaolo ja ehdot: 

Sopimus astuu voimaan, kun se on allekirjoitettu kaikkien osapuolten toimesta. Oppilaaksiotosta päättää rehtori. Sopimus 

on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen tai sen osan katsotaan päättyneeksi oppilaan lopettaessa opiskelun koulussa. 

Koulusta eroaminen tulee tehdä kirjallisena kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Sopimus on tehty kahtena kappaleena, 

yksi kummallekin osapuolelle. TASK siirtää erääntyneet lukukausimaksuvelat perintään perintäyhtiölle. Perinnästä 

aiheutuneet kulut veloitetaan sellaisinaan laskun saajalta. TASK:lla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään 

kuukauden kulussa irtisanomisilmoituksesta, mikäli sopimuksen mukaisia maksuja on suorittamatta. Riitatilanteet 

ratkaistaan oikeudessa. Oikeustoimipaikka on koulun pysyvän sijainnin mukaisesti Virossa (Harju maakohus). 
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Osapuolten allekirjoitukset: 

Paikka ja aika:       

 

Huoltajan / huoltajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset: 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

 
Koulun edustajan allekirjoitus ja 

nimenselvennys: 
 

 
 

 

 

 

 

Tilitiedot ennakkomaksuun ja koulumaksuihin: 

 

Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry 

Yhdistysrekisterinumero 159.969, Y-tunnus 1018061-5 

 

Virossa – Luminor IBAN: EE66 17000 17004673316 SWIFT-BIC: NDEAEE2X 

Suomessa – Danske Bank IBAN: FI4680001370212624 SWIFT-BIC: DABAFIHH 
 

 


