
 Korvaushakemus 
 

Korvaushakemus perusopetuksen oppilaan ja saattajan kouluterveydenhuoltoon 
liittyvästä matkakustannuksesta, jotka eivät kuulu Kelan korvausjärjestelmän 
piiriin. 

Oppilaan tiedot Nimi 
 

Syntymäaika 

Koulu 
 

Huoltajan tiedot Nimi 
 

IBAN-tilinumero 

Osoite 
 

Puhelin/sähköpostiosoite 

Kouluterveydenhuoltoon 
liittyvän matkan tiedot 
 
 
 
Laita rasti X siihen ruutuun, 
josta  
haet matkakorvauksia. 

Käynnin syy  (esimerkiksi oppilashuollolliset asiat) 
 
 
Hoitava työntekijä 
 

Korvauksen hakija täyttää Terveydenhuolto täyttää 
Terveydenhuoltoyksikkö  Käynti

päivä 
Oppilas Saattaja Oppilas 

€  
Saattaja € Yht. € 

Meno 
  (x) 

Pa-
luu 
  (x) 

Meno 
  (x) 

Pa-
luu 
 (x) 

 

 
 

       

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

      
                                         Yhteensä                                   € 

Allekirjoitus Paikka ja aika 
                                                                       /         201 
Allekirjoitus  
 
Nimenselvennys 
 

Korvaushakemus mahdollisine selvityksineen toimitetaan tai lähetetään osoitteeseen:  
o Kouluterveydenhuollon matkat: asianomainen kouluterveydenhoitaja 
o Hammashoidon matkat: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Hammashuolto, Jämsän hammashoitola, Osastonhoitaja, Terveyskuja 5,  
42100  Jämsä. 

 

 

 

 



 Korvaushakemus 
 

1.9.2014 alkaen perusopetuksen oppilaan ja saattajan kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkakustannuksesta, joka 
ei kuulu Kelan korvausten piiriin, on mahdollisuus hakea korvausta linja-autotaksojen mukaisesti. Matkakorvauksen 
saamisen rajana on  

Ohje huoltajalle: 

 - yli 3 km matka 1.-2.luokkien oppilaille 

 - yli 5 km matka 3.-9.luokkien oppilaille 

Matkana korvataan edestakainen matka koululta, jos oppilas palaa koululleen esimerkiksi oppilashuollollisen 
tapaamisen jälkeen, muuten korvataan yhdensuuntainen matka.  

Matka korvataan myös mukana olleelle oppilaan huoltajalle. 

Lisätietoja korvauksen hakumenettelystä saa kouluterveydenhuollosta sekä www.jamsa.fi 

• 1-luokkalaiselle korvataan matkat syyslukukauden alusta lukien 

• 1 – 8-luokkalaiset siirtyvät seuraavalle luokalle heti kevätlukukauden päätyttyä 

Esim. Oppilas, joka pääsee 2-luokalta, katsotaan kesäloman alkaessa 3.-luokkalaiseksi ja saa matkakorvauksen sillä 
perusteella 

• 9-luokkalaisten matkat korvataan kevätlukukauden loppuun asti 

Korvausta maksetaan myös koulujen loma-aikoina em. perustein. 

Korvausten perusteena on Fonecta Finderista otetut välimatkat nopeimman reitin mukaan. 

Matkakorvauksen hakeminen ja maksaminen 

Koululaisen huoltaja hakee korvausta lomakkeella ”Korvaushakemus perusopetuksen oppilaan ja saattajan 
kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkakustannuksesta”.  Lomakkeita saa  www.jamsa.fi/Sosiaali-ja 
terveyspalvelut/Perhepalvelukeskus 

 Huom! Korvaushakemukseen ei tule kilometrejä. 

Korvaushakemus toimitetaan tai lähetetään osoitteeseen:  

o Kouluterveydenhuollon matkat: asianomainen kouluterveydenhoitaja 
o Hammashoidon matkat: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Hammashuolto, Jämsän 

hammashoitola, Osastonhoitaja, Terveyskuja 5, 42100 Jämsä. 
- Korvaushakemus on jätettävä sen vuoden aikana jolloin kustannukset ovat syntyneet tai viimeistään 

seuraavan vuoden tammikuun 10. päivään mennessä. 
- Kouluterveydenhuollon matkoihin liittyviin kysymyksiin vastaavat neuvola-, koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuollon osastonhoitaja Leena Kivikari p. 040 826 9655, leena.kivikari@jamsa.fi ja 
hammashuollon osastonhoitaja Meija Stier p. 040 56 17 105, meija.stier@jamsa.fi 

-  
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 Korvaushakemus 
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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