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Kouluterveydenhuolto on peruskoulun oppilaille ja heidän perheilleen suunnattu terveyspalvelu, 
joka on saatavilla koulupäivien aikana koululla tai sen välittömässä läheisyydessä. 
Kouluterveydenhuolto on maksuton palvelu. Kaikki peruskoulun, eli luokkien 1–9, oppilaat ovat 
oikeutettuja kouluterveydenhuoltoon.
Kouluterveydenhuollossa työskentelevät terveydenhoitaja ja koululääkäri. 

Terveydenhoitajan vastaanotto
Kouluterveydenhoitajalla on päivittäin avoin vastaanotto, jonne 
oppilaat voivat tulla ilman ajanvarausta keskustelemaan oireistaan 
tai muista mieltä askarruttavista asioista. Avoimelle vastaanotolle 
voi mennä myös, jos sairastuu koulupäivän aikana. 

Terveydenhoitajan vastaanottoajoista saa tietoa koulusta.

Vuosittaiset terveystarkastukset
Jokainen oppilas kutsutaan vuosittain koko ikäluokan kattavaan 
terveystarkastukseen. 

Kouluterveydenhuollon terveystarkastusten tarkoitus on seurata ja 
tukea lapsen ja nuoren ikätasoista kehitystä, tunnistaa terveyttä ja 
hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja antaa tarvittaessa tukea ja yksi-
löllistä neuvontaa, myös huoltajille. Terveystarkastuksiin osallistu-
minen on vapaaehtoista. 

Terveystarkastuksia on kahdenlaisia: terveydenhoitajan ja oppi-
laan terveystapaamisia sekä laajoja terveystarkastuksia, jotka 
toteutetaan luokilla 1., 5. ja 8. Laajoihin terveystarkastuksiin kutsu-
taan myös huoltajat, ja niissä on terveydenhoitajan lisäksi mukana 
myös lääkäri.

Terveystarkastuksissa kouluterveydenhuollon työntekijä tekee kul-
lekin luokkatasolle sovitut tutkimukset. Näitä ovat esimerkiksi

• kasvun

• ryhdin

• näön

• kuulon

• puberteettikehityksen

• ja rokotussuojan seuranta.

Tarkastuksessa oppilaalle voidaan tehdä myös aiemmin sovittuja 
seurantatutkimuksia ja muita tarpeelliseksi katsottuja tutkimuksia. 
Jos oppilaalla ei ole kansallisen rokotusohjelman mukaista suojaa 
tarttuvia tauteja vastaan, voidaan sitä täydentää tarvittaessa. 

Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti lapsen 
ja nuoren 

• hyvinvointia

• terveyttä

• kehitystä

• perheolosuhteita

•  huoltajien ja koko perheen hyvinvointia

• vapaa-aikaa 

• ja terveystottumuksia.

Terveystarkastuksen lopuksi päätetään yhdessä, jatketaanko oppi-
laan terveystarkastuksia normaalin tarkastusohjelman mukaisesti 
vai tarvitaanko tapaamisia tai muita toimia jo ennen seuraavaa 
vuosittaista tarkastusta.

Mahdollisesti tarvittava tuki suunnitellaan yhdessä oppilaan ja 
huoltajien kanssa. Tuki voi olla esimerkiksi seurantakäyntejä koulu-
terveydenhuollossa, kuraattori- tai psykologinpalveluihin ohjaa-
mista tai tukea ja palveluita huoltajille. 

Luokan terveystarkastusten alkamisesta tiedotetaan oppilaiden 
huoltajia.



Kouluterveydenhuollon terveystarkastusten 
tarkoitus on seurata ja tukea lapsen ja nuoren 
ikätasoista kehitystä, tunnistaa terveyttä 
ja hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja antaa 
tarvittaessa tukea ja yksilöllistä neuvontaa.

Suun terveystarkastukset
Suun terveystarkastuksia järjestetään peruskoululaisille 1., 5. ja 8. luokalla. Tarkastuksen tekee hammaslää-
käri tai suuhygienisti. Tarvittaessa voidaan tehdä yksilölliseen tarpeeseen perustuvia tarkastuksia ja tutki-
muksia.

Tarkastuksissa keskitytään kunkin iän kannalta olennaisiin kehityskohtiin. Näitä on esimerkiksi maitoham-
paiden vaihtuminen pysyviin hampaisiin ja purennan kehittyminen. Tarkastuksissa vahvistetaan hyvien ter-
veystapojen ja omahoidon kehittymistä suun terveydelle.


