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Rehtori: 
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VAROJEN KERÄÄMINEN RETKEÄ VARTEN 
 
Opintoretket ja leirikoulut pitää suunnitella ja sopia huolella. Peruskoulussa opetussuunni-
telmaan ja vuosisuunnitelmaan sisältyvät opintoretket ja leirikoulut ovat koulun toimintaa ja 
oppilaille maksuttomia. 
 
Retkirahojen keruu vaatii tarkan sopimuksen. Opettajalla ei ole vastuuta rahan keräämises-
tä opintoretkeä tai leirikoulua varten. Hänen täytyy kuitenkin tietää asiasta ja sopia järjeste-
lyistä huoltajien kanssa.  
 
Vanhemmat voivat halutessaan lahjoittaa rahaa esimerkiksi opintoretki- ja leirikoulutoimin-
taan. Vanhempien, koulun ja opettajan tulee tehdä yksityiskohtainen suunnitelma opinto-
retken tai leirikoulun toteuttamisesta. Huoltajien kannattaa allekirjoittaa kirjallinen sopimus 
myös varojen keruusta, jakamisesta ja käytöstä. 
 
Opettajalla ei ole velvollisuutta osallistua rahan hankintaan, eikä hänen tule ottaa vastuuta 
retkikassasta. Mikäli rahaa päätetään kerätä, huoltajat suunnittelevat ja toteuttavat varo-
jen keruun ja päättävät, miten varat annetaan oppilaiden toimintaan. 
 
Ennen varainkeruun aloittamista suunnitelmista pitää neuvotella koulun ja opettajan kans-
sa. Oppilaat ja opiskelijat voivat osallistua varojen keräämiseen. Alle 15-vuotias voi myydä 
yrityksen tuotteita vain vanhempien suostumuksella. 
 
Varojen keruusta tehtävässä sopimuksessa määritellään, mihin ja miten kerätyt rahat käyte-
tään. Siinä on otettava huomioon, kuinka toimitaan, jos suunniteltu leirikoulu tai opintoretki 
ei toteudukaan ja mitä tehdään, jos perhe on osallistunut rahan keräämiseen, mutta lapsi ei 
osallistu retkeen tai leirikouluun esim. poismuuton takia. Sopimuksesta tulee myös käydä 
ilmi, miten uusien oppilaiden osallistuminen otetaan huomioon. 
 
Varainhoidolla on oltava vastuuhenkilöt ja tilinvalvojat. Sopimuksesta on selvittävä, kuinka 
varat kirjataan ja tarkastetaan. Sopimukseen kirjataan, mihin kerätyt varat talletetaan. Erik-
seen on sovittava kustakin varankeruumuodosta ja siihen liittyvistä vastuuhenkilöistä. 
 
Huoltajat voivat hankkia rahaa esimerkiksi erilaisilla tempauksilla, taksvärkkiperiaatteella tai 
viikko- tai kuukausimaksulla. Kouluilla järjestettävät tapahtumat eivät ole koulun toimintaa, 
vaan koulu tarjoaa ainoastaan tilat. Vastuussa ovat tilaisuuden järjestävät huoltajat. 
 
Mikäli varoja haluttaisiin kerätä arpajaisten avulla, kannattaa poliisilaitokselta pyytää lisätie-
toja ja ohjeita esim. mahdollisesti tarvittavan luvan osalta. Mikäli lupa tarvitaan, se hanki-
taan huoltajien nimissä. 
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Jos leirikouluvarojen kartuttamiseksi myydään palveluita, tulee ottaa huomioon verotuskäy-
tännöt, joista lisätietoa saa verottajalta http://www.vero.fi/fi-FI/ .  Yleissääntö on, että pal-
veluiden teettäjä välttää verotusongelmat maksaessaan avustuksen rekisteröidylle yhdistyk-
selle kuten vanhempainyhdistykselle. 
 
Leirikoulun hyväksi vapaa-ajallaan tuotteita myyvän oppilaan vakuutus- ja muu turva sekä 
valvonta ovat huoltajan vastuulla. 
 
Varoja voidaan hankkia myös sponsoreilta. Opetushallitus ja Kuluttajavirasto ovat vuonna 
2007 antaneet ohjeet sponsoroinnista koulussa. Ohjeet löytyvät Opetushallituksen net-
tisivuilta  
http://www.oph.fi/julkaisut/2014/koulujen_ja_oppilaitosten_seka_yritysten_valinen_yhteis
tyo_markkinointi_ja_sponsorointi . 
 
Opetushallitus on myös antanut tiedotteen koulun ulkopuolisen toiminnan järjestämisestä 
ja rahoittamisesta peruskoulussa  
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuks
en_jarjestaminen/kouluretket_ja_leirikoulut . 
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