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Oppilaan tiedot Nimi       Syntymäaika       

Koulu       

Huoltajan tiedot Nimi       

Katuosoite       Postinumero       

Sähköposti       Puhelin       

IBAN-tilinumero       

Kouluterveyden- 
huoltoon liittyvän 
matkan tiedot 

Käynnin syy       

Hoitava työntekijä       

Matkan/matkojen 
tiedot 

Pvm  Kilometrit Reitti (esim. koulu- terveyskeskus-
koulu 

                   

                   

                   

 Kustannukset yht.      € Kilometrikorvaus 0,46 €/km 

Allekirjoitus Paikka       

Aika      /2022 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Hakemus lähetetään osoitteeseen: Lohjan kaupungin suun terveydenhuolto/sovellusneuvoja, 
Keskusaukion hammashoitola, Laurinkatu 57 B, 08100 LOHJA 

 

Terveydenhuoltolain 16§:n mukainen korvaushakemus oppilaan kouluterveydenhuoltoon 
liittyvästä matkakustannuksesta 1.1.2022 alkaen. 
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Peruskoulun oppilaiden hammashoitomatkojen korvaaminen 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) § 16 perusteella kunnan on järjestettävä 
kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten 
oppilaille. Kouluterveydenhuollon palveluihin sisältyy suun terveydenhuollossa suun 
terveystarkastukset. Kunta vastaa oppilaan ja tarpeellisen saattajan 
kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista, jos 
matkaa ei ole mahdollista yhdistää koulumatkaan. Mikäli kuljetuksen järjestää oppilaan 
huoltaja, on kunta velvollinen maksamaan kuljetuksesta kulukorvauksen. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) § 16 mukaisten oppilaiden suun terveydenhuollon 
käyntien matkakustannukset korvataan huoltajan tekemän hakemuksen perusteella 
halvimman kulkuneuvon mukaan lapsen edestakaisen matkan osalta koulu-
hammashoitola-koulu. 

Jos kouluterveydenhuoltoon liittyvää kuljetusta ei voida yhdistää koulukuljetuksiin 
lähtökohtana on, että huoltaja kuljettaa lapsen itse hammashoitolaan. Tässä tapauksessa 
huoltaja saa matkakorvauksen täyttämällä korvaushakemuksen (sivu 1). 

Korvaushakemus lähetetään osoitteeseen: Lohjan kaupungin suun 
terveydenhuolto/sovellusneuvoja, Keskusaukion hammashoitola, Laurinkatu 57 B, 08100 
LOHJA. 

Korvaushakemus on jätettävä sen vuoden aikana, jolloin kustannukset ovat syntyneet. 

Kouluterveydenhuollon matkakorvauksiin liittyviin kysymyksiin vastaa suun 
terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus, puh 019 369 2211 (ma-pe klo 8:00-15:00). 
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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 oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisia opiskeluhuollon 
palveluja. Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen on osallistuttava 
perusopetuslain (628/1998) 15 §:n mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen siltä osin kuin se 
koskee oppilashuoltoa sekä oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä. (30.12.2013/1293) 

 

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. 


