
Mertalan koulun koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma  

Savonlinnan kaupungin perusopetukseen on laadittu koko kuntaa 
koskeva perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma. Kuntakohtaiseen 
oppilashuoltosuunnitelmaan on koottu kunnan yleiset ohjeistukset ja 
linjaukset. Koulun lukuvuosisuunnitelmaan liitettävään koulukohtaiseen 
oppilashuoltosuunnitelmaan täydennetään vuosittain tarkennetut 
oppilashuollon painopistealueet, käytänteet, menettelytavat ja 
vastuuhenkilöt.  

1. Oppilashuollon suunnittelu ja tiedottaminen  

Koulun henkilöstö ja huoltajat osallistuvat oppilashuollon suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajien kanssa koulukohtainen 
oppilashuoltosuunnitelma käsitellään opettajainkokouksessa ja muun 
henkilökunnan kanssa heidän omissa kokouksissaan.  

Luokkakohtaisissa vanhempainilloissa käsitellään myös oppilashuollollisia 
asioita. Vanhempaintoimikunta osallistuu oppilashuollon suunnitteluun ja 
arviointiin, kotien ja koulun välisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden 
rakentamiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.  

Oppilaiden osallisuutta heitä koskevissa asioissa lisätään. Yhteisöllisen ja 
yksilöllisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedotetaan 
oppilaita, huoltajia ja yhteistyötahoja koulun kotisivuilla, koulun 
lukuvuositiedotteessa ja kotiin lähetettävillä tiedotteilla sekä keskustellen 
vanhempainilloissa ja oppilaskunnan kokouksissa.  

 
2. Koulun oppilashuollon kokonaistarve  

2.1. Koulun yleiskuvaus 

Mertalan koulu on vuosiluokat 1—9 käsittävä yhtenäiskoulu, jossa opiskelee 
642 oppilasta. Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet on sovittu 
yhteisesti kotien kanssa tehtyjen kyselyjen pohjalta.  Kaikilla oppilaiden 
kanssa tekemisissä olevilla aikuisilla on vastuu ohjata oppilasta tavoitteiden 
mukaiseen käyttäytymiseen. Painotamme sosiaalisia taitoja, vastuullisuuden 
lisäämistä, fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämistä ja ympäristön 
kunnioittamista. 
 
Koulun painoalueita ovat taito- ja taideaineet. Koulussamme toimii 
musiikkipainotteisuus 5. vuosiluokilta alkaen ja 
luonnontieteellis-matemaattinen painotteisuus LUMA-luokka 7. vuosiluokalta. 

 



Mertalan koulurakennus muodostuu 1956 valmistuneesta vanhasta osasta 
sekä 1978 valmistuneesta osasta.  Peruskorjaus on tehty vuosina 2003 - 
2011.  Koulu sijaitsee itäpuolella kaupunkia, valtatie 14:n varrella.  Koulualue 
sijoittuu valtatien ja sivukatujen väliin.  

Suurin osa oppilaista kulkee koulumatkansa kävellen tai pyörällä. Julkisilla 
kulkuneuvoilla kulkee n. 120 oppilasta. Kuljetuksen perusteena on 
ensisijaisesti pitkä koulumatka. Kyyditysoppilaiden valvonta on koulun tehtävä 
ja koulukyydityksessä oleville oppilaille järjestetään koululla aamuisin ja 
iltapäivisin valvotusti mahdollisuus läksyjen tekemiseen, leikkeihin ja peleihin. 

Kyydityksessä olevia oppilaita ja heidän huoltajiaan tiedotetaan 
kuljetusjärjestelyihin liittyvissä asioissa joko puhelimitse tai Wilman kautta. 

 

2.2. Kuvaus oppilaiden nykyisestä terveydestä ja hyvinvoinnista 

Koulun oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia on arvioitu kouluterveyskyselyssä 
keväällä 2017 ja kouluviihtyvyyskyselyillä joka lukuvuosi. Lisäksi koulussa 
toteutetaan vuosittain laajat terveystarkastukset vuosiluokilla 1. 5. ja 8. 

Toimintakaudelle 2018 – 2020 koulun oppilashuollon kehittämisen 
painopistealueina ovat: 

-tunne - ja vuorovaikutustaitoja sekä mielenterveyttä edistävät toimet 

- kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää estävät toimet 

- terveellisiä elintapoja ja vireyttä lisäävät toimet ja  

- oppilaiden ja vanhempien osallisuutta edistävät toimet. 

Painopisteiden toteuttaminen konkretisoidaan yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän palavereissa lukuvuoden aikana. 
 
Savonlinnan kaikki koulut ovat irrottautuneet maksulliseksi muuttuneesta 
KiVa- toimintaohjelmasta. Tästä huolimatta jatkamme kiusaamisen 
vastustavaa toimintaa kaikin mahdollisin keinoin. Savonlinnaan on tehty 
KaMU – kiusaamisen vastainen toimintaohjelma, jossa käsitellään yhteisiä 
toimintatapoja kiusaamisen vastustamiseksi. Koulun jokaisella aikuisella on 
vastuu puuttua esille tulleisiin kiusaamistilanteisiin ja toimia 
turvallisuussuunnitelmassa kirjatun toimintamallin mukaisesti.  
Kiusaamista sivusta seuraaville oppilaille opetetaan keinoja auttaa ja tukea 
kiusattua. Tavoitteena on, että kukaan oppilas ei hyväksy mitään kiusaamista. 
 

 



Koulumme kiusaamista vastustavaan tiimiin kuuluvat erityisopettaja Satu 
Kurki, koulukuraattori Hanna - Leena Lipsanen, erityisopettaja Leena 
Nenonen, koulunkäynninohjaajat Kaisa Kiiski ja Marjut Rask. Tämä tiimi 
selvittää toistuvat kiusaamistapaukset heti niiden tultua esille.  Aina kun 
oppilaat ovat olleet tämän tiimin jäsenten kanssa selvittämässä 
asianosaisena kiusaamista, otetaan oppilaiden huoltajiin yhteyttä. Asiasta 
tiedotetaan myös luokanopettajalle tai luokanvalvojalle ja sovitaan 
seurannasta. 
 
Huoltajien epäillessä jonkinlaista koulukiusaamista on heidän hyvä ottaa 
yhteyttä luokanopettajaan tai -valvojaan tai johonkin tiimimme jäseneen. 

Oppilaiden ja huoltajien osallisuutta vahvistetaan osana koulun 
toimintakulttuurin kehittämistä. Oppilastasolla tavoitteena on oppilaiden oman 
toiminnan ohjauksen taitojen kehittäminen, oppilaiden kuuleminen koulun 
käyntiin liittyvissä kysymyksissä ja säännöllisten luokanohjaajan tuntien 
organisointi työjärjestyksiin (yläluokilla). Koulutasolla kehitetään lisäksi 
oppilaskunnan ja tukioppilaiden toimintaa yhdessä näiden ohjaavien 
opettajien ja oppilasedustajien kanssa.  

 

3. Käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut  

- Kouluterveydenhoitaja Johanna Lemettinen on koululla ma - to klo 
7.45-15.45 ja pe 7.45 -13.30.Vastaanotto ilman aikavarausta on klo 8-9 ja 
11-12. Puhelintunti on klo 8-9, puh. 044 417 2373. 

- Koululääkäri Anna Lysakova on koululla torstaisin. Ajanvaraus 
terveydenhoitajalta. 

- Koulukuraattori Hanna-Leena Lipsanen on tavattavissa koululla 
vähintään neljänä koulupäivänä klo 8 - 15 (ei tiistaisin). Kuraattoripalvelu 
on yhteinen itäpuolen koulujen kanssa. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä 
Wilman kautta tai suoraan puhelimitse numerosta 044 4174541. 
 

- Koulupsykologi on Miika Väisänen.  Hänet tavoittaa parhaiten Wilman tai 
sähköpostin kautta. Koulupsykologin puhelinaika pe 10.00 – 11.30, 
044 417 4211. 

 

4. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö 

 
4.1. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano 

 



rehtori Markku Kiiski 

apulaisrehtori Marketta Pellinen (opettajajäsen) 

erityisopettaja Satu Kurki 

erityisopettaja Leena Nenonen 

erityisopettaja Harri Latonummi 

koulukuraattori Hanna-Leena Lipsanen 

koulupsykologi Miika Väisänen 

terveydenhoitaja Johanna Lemettinen 

oppilaanohjaaja Sari Kekki 

huoltajajäsen Riikka Turtiainen (tarvittaessa) 

oppilasjäsen Siiri Kaskinen (tarvittaessa) 

4.2. Kokoontuminen, käytännöt ja toiminnan arviointi 

Koulukohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun 
oppilashuollon suunnittelusta, toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista. 
Oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja 
kuulluksi tuleminen tulee ottaa huomioon tarvittaessa yhteisöllisen 
oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja 
kehittämisessä. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa muita koulun henkilöstön 
edustajia ja lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita. 

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa. 
Koollekutsujana toimii ryhmää johtava rehtori. Kokouksista kirjoitetaan 
muistiot. Jokainen ryhmän jäsen pitää vuorollaan muistiota puheenjohtajaa 
lukuun ottamatta. Koulun oppilashuoltoryhmä vastaa suunnitelman 
valmistelun koordinoinnista. Suunnitelman toteutumista arvioidaan sekä 
lukuvuoden aikana, että lukuvuoden lopulla pidettävässä kokouksessa. 
Arvioinnin tukena voidaan käyttää itsearviointia, oppilashuoltoon liittyviä 
erikseen laadittavia kyselyitä sekä eri sidosryhmiltä kerättävää palautetta. 

Vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä kodin ja koulun yhteistyön 
vahvistaminen kuuluvat yhteisölliseen oppilashuoltotoimintaan.  

 



 
4.3. Tavoitteet 

Keskeisinä tavoitteina on kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden edistäminen, seuraaminen, kehittäminen ja arvioiminen sekä 
kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä 
huolehtiminen (koulurakennus, -tilat ja -välineet). 

 
4.4. Tehtävät 

Oppilashuoltotyö on jatkuvaa ja jokapäiväistä. Oppilashuoltoryhmä koordinoi, 
suunnittelee, kehittää ja arvioi oppilaiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. 
Toteuttamisesta vastaa rehtori yhdessä henkilöstön ja huoltajien kanssa. 
Myös oppilaskunnan hallitus ja tukioppilaat osallistuvat hyvinvointia 
edistävään työhön omalta osaltaan. Yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi 
tehdään myös koulun ulkopuolisten lasten hyvinvointia edistävien tahojen, 
kuten poliisin, nuorisotoimen, kansalais- ja musiikkiopiston, seurakunnan ja 
erilaisten järjestöjen kanssa.  

Järjestyssäännöt käsitellään luokissa opettajan johdolla. Niitä tarkistetaan ja 
päivitetään tarvittaessa.  

 
Poissaoloihin ja myöhästelyihin  puuttuminen: 
 
Oppilaiden poissaolot merkitään Wilmaan. Huoltaja on velvollinen 
ilmoittamaan lapsensa poissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä klo 12 
mennessä. Ellei ilmoitusta ole tullut, luokanopettaja tai luokanvalvoja ottaa 
yhteyttä huoltajiin.  
 
Luvattomat poissaolot korvataan. 
 
Luokanopettaja tai luokanvalvoja seuraa poissaoloja säännöllisesti.  
 
Opettaja puuttuu oppilaan epämääräisiin ja toistuviin poissaoloihin ja 
myöhästelyihin ja on yhteydessä oppilaan huoltajiin. Poissaoloihin 
puuttumisen malli Savonlinnassa on otettu käyttöön tämän lukuvuoden 
alussa. Se löytyy Wilmasta ja koulumme kotisivuilta. 

Ensivaiheessa käydään keskustelu asiasta oppilaan ja oppilaan huoltajan 
kanssa (selvitetään syitä poissaoloihin ja keinoja tilanteen parantamiseksi) ja 
ohjataan oppilas tarpeen mukaan yksilöllisen oppilashuollon toimenpiteiden 
piiriin. 

 



Mikäli muutosta ei tapahdu, tehdään asiasta ilmoitus huoltajan velvollisuuden 
laiminlyönnistä opetuksen järjestäjälle tai, asian niin vaatiessa, 
lastensuojeluilmoitus tai molemmat.  

 
Poissaolot lomamatkojen takia:  
 
Perheiden lomamatkat tulee pyrkiä järjestämään koulujen loma-aikoina. 
Luokanopettaja tai luokanvalvoja voi myöntää luvan korkeintaan kolmen 
päivän poissaololle. Rehtori päättää koulunkäynnistä vapautuksen 
myöntämisestä kolmea päivää pidemmäksi ajaksi, kuitenkin enintään 
kolmeksi kuukaudeksi.  

Huoltajalla on velvollisuus huolehtia oppilaan koulutehtävistä ja uusien 
asioiden opettamisesta loman aikana. Opettajalla ei ole velvollisuutta antaa 
koulutehtäviä etukäteen, vaan opiskeltavat asiat näkyvät Wilmasta. 
Tukiopetusta ei anneta oppilaiden kouluaikaisten lomien vuoksi. 
 
 
 
Turvallisesta oppimisympäristöstä huolehtiminen: 

Koulukiinteistöön liittyvistä vuosikorjauksista, mahdollisista tapaturma-alttiista 
paikoista sekä rikkinäisistä rakenteista ja välineistä annetaan tieto joko 
rehtorille tai vahtimestarille. Koko henkilökunta havainnoi näitä asioita läpi 
vuoden kaikessa toiminnassaan. Korjaustarpeet kirjataan. Akuutit 
kiinteistönhoidon tarpeet ilmoitetaan rehtorille tai vahtimestarille.  

Kiinteistöhuolto tarkistaa ja huoltaa pihan leikkivälineet syksyisin ja keväisin. 
Huomatessaan puutteita laitteiden turvallisuudessa välituntivalvoja ilmoittaa 
asiasta koulun vahtimestarille tai rehtorille ja hän edelleen kiinteistönhuoltoon.  

 

 

 

Koulutapaturmat: 

Koulutapaturma on perusopetuksen oppilaille koulussa tai koulumatkalla 
sattunut äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton 
tapahtuma. Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset vammat, jotka ovat 
syntyneet opintokäynnillä, opintoretkellä, leirikoulussa, kerhossa tai 
välittömällä matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan. 

 



Tapaturman sattuessa ensiavun antaa opettaja. Riittävällä määrällä koulun 
aikuisista on voimassaoleva EA1-kortti. Tapaturmasta ilmoitetaan heti 
huoltajalle ja laajempi ensiapu ja hoito annetaan yhteispäivystyksessä. 

Kaikista koulutapaturmista on tehtävä ilmoitus koulusihteerille, joka edelleen 
tekee vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön. 

Tapaturmia ja vahinkoja ehkäistään oppituntien ja kaiken muunkin toiminnan 
huolellisella suunnittelulla ja valmistautumisella. Kaikki koulussa 
työskentelevät, niin aikuiset kuin lapset, havainnoivat tiloja ja välineitä ja 
ilmoittavat heti rehtorille tai vahtimestarille, jos huomaavat niissä puutteita 
turvallisuuden suhteen. Poistumisharjoitukset toteutetaan vähintään kerran 
lukuvuodessa. 

 
5. Toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka - ja vaaratilanteissa 

Äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa toimitaan Mertalan koulun 
turvallisuussuunnitelman mukaisesti.  

Turvallisuussuunnitelma käsittää kriisisuunnitelman, päihdestrategian, 
työsuojeluohjelman, suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 
kiusaamiselta ja häirinnältä, tasa-arvosuunnitelman sekä koulun 
järjestyssäännöt. 

 
Turvallisuussuunnitelma päivitetään lukuvuosittain. 
 
 
MERTALAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2016 alkaen 
 
 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, 
opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä. 
 
 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus turvalliseen 
oppimisympäristöön, oikeus yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun, 
oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus 
yksityiselämän suojaan. 

 



Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty 
lupaa poissaoloon, suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 
 

3. Hyvät tavat 

Käyttäydyn kohteliaasti ja asiallisesti hyviä tapoja noudattaen. 
Pukeudun asiallisesti. En oleskele sisätiloissa päähine päässä. 
Huolehdin koulun omaisuudesta ja olen siitä korvausvelvollinen.  
Huolehdin ympäristön siisteydestä. 
Kunnioitan toisen fyysistä koskemattomuutta ja omaisuutta. En hyväksy enkä 
osallistu minkäänlaiseen kiusaamiseen tai vaaran tuottamiseen, jotta jokainen 
voisi tuntea olonsa koulussa turvalliseksi sekä henkisesti että ruumiillisesti. 
En tuo, enkä käytä mitään tupakkatuotteita ja päihteitä koulussa ja 
koulualueella. 
En tuo kouluun enkä koulualueelle vaarallisia aineita tai esineitä. 
Musiikkia voi kuunnella nappikuullokkeilla, mutta ei soittaa julkisesti. 
En kuvaa muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa ja julkaise tallenteita ilman 
asianosaisten lupaa.  
En pidä mukanani energiajuomia enkä nauti niitä koulupäivän aikana.      

4. Oppitunnit 

Saavun tunneille täsmällisesti opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät 
tehtyinä. 
Jätän päällysvaatteet, päähineet ja kengät naulakkoon. 
Pidän puhelimeni ja muut elektroniset laitteet oppitunneilla äänettömällä ja 
pois näkyvistä. 
Opiskelen tunnollisesti ja ahkerasti työrauhaa kunnioittaen. 
En syö purkkaa enkä muutakaan oppitunneilla. 
 

5. Välitunnit 

Menen välitunnille ulos ilman erillistä kehotusta. 
Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla.  
Lumipallojen yms. heittäminen on kielletty. 
 
 
 

6. Ruokailu 

Osallistun ruokailuun omalla vuorollani noudattaen hyviä ruokailutapoja. 
 

7. Koulumatka 

 



Kuljen koulumatkat, siirtymiset liikuntapaikoille ja opetukseen koulualueen 
ulkopuolelle koulun järjestyssääntöjä, liikennesääntöjä ja muita annettuja 
ohjeita noudattaen.  
3.-9- luokkien oppilaat saavat pyöräillä kouluun liikennesääntöjä noudattaen. 
Säilytän polkupyörät, mopot yms. lukittuina koulun alueella niille varatuilla 
paikoilla. 
 
Edellisten järjestyssääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun 
henkilökunnan antamia ohjeita. 
 

Mertalan koulun oppilashuollon vuosikello lv. 2019/20 

 

 


