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 Esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksia koskevat periaatteet / Terveydenhuoltolain 

mukaiset korvaukset 
 

 
PER_YTA 28.5.2019 
§ 60 

 
Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.4.2019 § 71 esi- ja perusope-
tuksen oppilaskuljetuksia koskevat periaatteet.  
 
Samalla sivistyslautakunta päätti esittää perusturvalautakunnalle, että se kä-
sittelee ja antaa näkemyksensä Terveydenhuoltolain (1326/2010) § 16 koulu-
terveydenhuollon sisällön velvoitteista ja vaikutuksista kunnan esi- ja perus-
opetuksen oppilaskuljetuksia koskeviin periaatteisiin.  
 
Terveydenhuoltolain 30.12.2010/1326 16 § mukaisesti:  
”Kunta vastaa oppilaan ja tarpeellisen saattajan kouluterveydenhuoltoon liitty-
västä matkasta aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista, jos matkaa ei ole 
mahdollista yhdistää koulumatkaan.  
 
Kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien 
perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille. Kouluterveydenhuoltoon kuu-
luu myös oppilaan työelämään tutustuttamisen aikainen terveydenhuolto. 
 
Kouluterveydenhuollon palveluihin sisältyvät: 1) kouluympäristön terveellisyy-
den ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seu-
ranta kolmen vuoden välein; 2) vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen 
sekä terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen; 3) oppilaan van-
hempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen; 4) oppilaan suun terveyden-
huolto, johon sisältyvät suun terveystarkastukset vähintään kolme kertaa ja 
yksilöllisen tarpeen mukaisesti; 5) oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tar-
peen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lap-
sen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden 
kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen; 6) oppilaan 
terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset. 
Kunnan on kouluterveydenhuoltoa järjestäessään toimittava yhteistyössä 
vanhempien ja huoltajien kanssa sekä muun oppilashuolto- ja opetushenkilös-
tön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. 
Kunta vastaa oppilaan ja tarpeellisen saattajan kouluterveydenhuoltoon liitty-
västä matkasta aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista, jos matkaa ei ole 
mahdollista yhdistää koulumatkaan. 
Jos erikoistutkimukset on hankittu kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvalle op-
pilaalle, joka ei ole terveyskeskusta ylläpitävän kunnan asukas, oppilaan koti-
kunnan on suoritettava erikoistutkimuksen hankkineelle terveyskeskukselle 
korvaus tutkimuksesta sekä oppilaan ja tarpeellisen saattajan matkasta aiheu-
tuneista kohtuullisista kustannuksista.”  
                               
Kouluterveydenhuoltoon ja siihen sisältyvään suun terveydenhuoltoon liittyvät 
oppilaan ja mahdollisen saattajan matkakustannukset korvataan joukkoliiken-
teen taksan mukaisesti, jos matkaa ei ole mahdollista yhdistää koulumatkaan. 
Muussa tapauksessa korvaus maksetaan huoltajalle oman auton käytön mu-
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kaan oppilaan kuljettamisesta kodista/koulusta terveydenhuollon toimipistee-
seen ja sieltä takaisin kotiin/kouluun.   
Korvaus maksetaan, jos etäisyys kodista/koulusta terveydenhuollon toimipis-
teeseen on 1-2 luokkalaisella yli kolme kilometriä ja 3-9 luokkalaisella yli 5 ki-
lometriä. 
 
(Lisätietoja: johtava ylilääkäri Juhani Grönlund, p. 040 335 2422, johtava hoi-
taja Marja Lehtonen, p. 040 335 2420, johtava hammaslääkäri Tarja Varjotie, 
p. 040 335 2421) 
 
 

Ehdotus ma. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että  
 

1. Kouluterveydenhuoltoon ja siihen sisältyvään suun terveydenhuoltoon liit-
tyvät oppilaan ja mahdollisen saattajan matkakustannukset korvataan 
joukkoliikenteen taksan mukaisesti, jos matkaa ei ole mahdollista yhdistää 
koulumatkaan.  
Muussa tapauksessa korvaus maksetaan huoltajalle oman auton käytön 
mukaan oppilaan kuljettamisesta kodista/koulusta terveydenhuollon toimi-
pisteeseen ja sieltä takaisin kotiin/kouluun.  

2. Korvaus maksetaan, jos etäisyys kodista/koulusta terveydenhuollon toimi-
pisteeseen on 1-2 -luokkalaisella yli kolme kilometriä ja 3-9 -luokkalaisella 
yli viisi kilometriä. 

3. Oppilaan huoltajan on erikseen anottava korvausta jokaisesta hammas-
hoitokäynnistä tai kouluterveydenhuollon erityistutkimuskäynnistä sen 
vuoden aikana, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Anomus toimitetaan 
johtavalle ylilääkärille tai suun terveydenhuollon käynneistä johtavalle 
hammaslääkärille. 

4. Korvauksen suuruus määräytyy julkisen liikenteen todellisten kulujen tai 
Kelan käyttämän kilometrikorvauksen mukaisesti. Kelan korvaus oman 
auton käytöstä v. 2019 on 0,20 e/km. 

 
Päätös Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
Ote sivistyslautakunta, johtava ylilääkäri, johtava hammaslääkäri 
 
 ___________________  
 
SIV 12.9.2019 
§ 115 
 
Ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee perusturvalautakunnan päätök-

sen tietoonsa saatetuksi ja päättää, että annettu päätös liitetään sivistyslauta-
kunnan 11.4.2019 § 71 hyväksymään esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetus-
periaatteisiin. 

 
Päätös Sivistyslautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. 


