Terveydenhuoltolain 16 §:n mukainen korvaushakemus oppilaan ja saattajan kouluterveydenhuoltoon
liittyvästä matkakustannuksesta 1.1.2019 alkaen
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Oppilaan kulkeminen kouluterveydenhuollon palveluihin
Oppilaan kouluterveydenhuoltoon liittyvän matkan kohtuullisista kustannuksista säädetään
terveydenhuoltolain 16 §:ssä.
1. Kouluterveydenhuoltoon ja siihen sisältyvään suun terveydenhuoltoon liittyvät 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 toimipisteeseen ja sieltä takaisin
kotiin/kouluun.
2. Korvaus maksetaan, jos etäisyys kodista/koulusta terveydenhuollon toimipisteeseen on 1-2 luokkalaisella yli kolme kilometriä ja 3-9 -luokkalaisella yli viisi kilometriä.
3. Oppilaan huoltajan on erikseen anottava korvausta jokaisesta hammashoitokäynnistä 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 määritellään vuosittain.
5. Korvaushakemus lähetetään osoitteeseen: Akaan Terveyskeskus, Torkontie 2 / PL 34, 37801
Akaa
6. Korvaushakemus on jätettävä sen vuoden aikana jolloin kustannukset ovat syntyneet tai
viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 10. päivään mennessä.
7. Matkakorvauksiin liittyviin kysymyksiin vastaavat
kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Piia Vahteristo, p. 040 335 2007 tai
hammashuollon osastonhoitaja Sanna Kiviniemi, p. 040 335 2010
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Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326
16 § Kouluterveydenhuolto
Kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien
oppilaitosten oppilaille. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös oppilaan työelämään tutustuttamisen aikainen
terveydenhuolto.
Kouluterveydenhuollon palveluihin sisältyvät:
1) kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä
seuranta kolmen vuoden välein;
2) vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja
edistäminen;
3) oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen;
4) oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät suun terveystarkastukset vähintään kolme kertaa ja
yksilöllisen tarpeen mukaisesti;
5) oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti
sairaan lapsen 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 opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.
Kouluterveydenhuolto on osa perusopetuslain (628/1998) 31 a §:n 2 momentin mukaisia oppilashuollon palveluja.
Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen on osallistuttava perusopetuslain 15
§:n mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen siltä osin kuin se koskee oppilashuoltoa sekä oppilaitoksen ja kodin
välistä yhteistyötä.
Kunta vastaa oppilaan ja tarpeellisen saattajan kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta aiheutuneista
kohtuullisista kustannuksista, jos matkaa ei ole mahdollista yhdistää koulumatkaan.
Jos erikoistutkimukset on hankittu kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvalle oppilaalle, joka ei ole terveyskeskusta
ylläpitävän kunnan asukas, oppilaan kotikunnan on suoritettava erikoistutkimuksen hankkineelle
terveyskeskukselle korvaus tutkimuksesta sekä oppilaan ja tarpeellisen saattajan matkasta aiheutuneista
kohtuullisista kustannuksista.
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