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1 Johdanto 
 

Kriisi on tilanne, jossa aikaisemmat kokemukset ja opitut toimintatavat eivät riitä tilanteen ymmärtämiseen ja 
hallintaan. Kriisityö on fyysisen ja psyykkisen ensiavun antamista. Fyysisen ensiavun tarkoitus on pelastaa 
henki ja huolehtia lisäavun sekä hoidon saamisesta. Päähuomio on elintoimintojen turvaamisessa. 
Psyykkinen ensiapu rauhoittaa, lohduttaa ja selvittää asioita onnettomuus- ja vaaratilanteessa ja niiden 
jälkeen. Se on huolenpitoa koko ihmisestä, myös hänen ihmissuhteistaan ja tunne-elämästään. 

Kriisisuunnitelman tavoite on ohjeistaa toimimaan ja antamaan työntekijälle tiedon siitä, mistä apua saa. Ilman 
kriisisuunnitelmaa opettajat ja henkilökunta saattavat olla yhtä järkyttyneitä ja lamaantuneita kuin 
oppilaatkin. Esimerkiksi oppilaan kuolema tai vakava onnettomuus herättää ahdistusta ja levottomuutta 
kouluyhteisön jäsenissä, ja tällaisten kriisitilanteiden hallinta edellyttää kriisisuunnitelmaa. 

Kriisisuunnitelman avulla koulussa voidaan vakavan kriisitilanteen sattuessa ryhtyä tilanteen vaatimiin 
välittömiin toimiin. Kriisisuunnitelma auttaa myös kohtaamaan oppilaiden, henkilökunnan ja vanhempien 
reaktiot sekä ohjaa tarvittaviin tukitoimiin. 

Kriisisuunnitelman tavoitteena on estää kriisitilanteen psyykkiset ja fyysiset haittavaikutukset sekä säilyttää 
kouluyhteisön ja sen jäsenten toimintakyky. Tavoitteena on myös tukea aikuisten ja lasten toipumista sekä 
vahvistaa yhteisön ja sen jäsenten kykyä selvitä vaikeista tilanteista. 

Koululla sattuneessa kriisitilanteessa kriisiryhmän vastuulla on organisoida toiminta, käynnistää tukitoimet sekä 
hankkia ulkopuolista apua tarpeen mukaan. Mahdollisia yhteistyötahoja ovat muun muassa poliisi, palo- ja 
pelastustoimi, sosiaalitoimi, terveyskeskus ja seurakunta. Kriisisuunnitelma on käytännön työväline, joka elää 
ja kehittyy kokemusten karttuessa; niinpä se ei ole koskaan täysin valmis. Yhteystiedot päivitetään 
säännöllisin väliajoin ja toimintaohjeita muutetaan ja parannetaan kokemusten myötä. 
 
Tässä suunnitelmassa tarkoitetaan oppilaalla myös opiskelijaa ja luokanopettajalla myös luokanohjaajaa ja 
ryhmänohjaajaa. 

Kriisisuunnitelmaa päivitetään aluksi vuosittain. Koollekutsujana on vastaava kuraattori. Rehtorit vastaavat 
kriisisuunnitelman toimeenpanosta koulussa.  

1.1 Kriisilaatikon sisältö 
kriisisuunnitelma 
kynttilä + kynttilänjalka  tulitikkuja 
CD rauhallista musiikkia / 
lista sopivista kappaleista   kaunis liina 
surunvalittelukirja   kaksi valokuvakehystä 
enkeli   nenäliinoja  
 
peittoja 
Kaksi eri ikäryhmille sopivaa kirjaa 

Anna-Mari Kaskinen, Kerro minulle taivaasta - Kun kuolema koskettaa; Claes-Otto Hammarlund, 
Kriisikeskustelu 

 
Ulf Stark: Kan du vissla Johanna, När jag besökte himlen, Min syster är en ängel  

Minna Paananen & Erika Dobbertin, Bortom himlen, Eyvind Skeie, Sommarlandet, Ulf Nilsson, Adjö herr 
Muffin, Doris Stickney, Larver och trollsländor 

 
 
KRIISILAATIKKOA SÄILYTETÄÄN: 
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2 Ennen kriisitilannetta 
Koko henkilökunnan on hyvä käydä läpi kriisisuunnitelma kerran vuodessa. Samalla tarkistetaan kriisilaatikon 
sisältö.  

On erittäin suositeltavaa, että oppilashuoltoryhmä kutsuu ”oman” papin/diakonityöntekijän yhteiseen 
tapaamiseen. Kun yhteistyötä sitten tarvitaan, tunnette toisenne ainakin ulkonäöltä. 
Useimmissa kouluissa on eri uskontokuntiin kuuluvia oppilaita. Muslimeilla ei ole tällä hetkellä kunnassa 
omaa seurakuntaa. Monet oppilaat kuuluvat myös helluntailaisiin tai Jehovan todistajiin.  
 
Muistotilaisuuksia tai hautajaisia varten ei ole yleispätevää mallia. Kunnan kriisiryhmässä on hyvä pohtia, 
miten eri tilanteita ja toiveita käsitellään. Aina on muistettava kysyä omaisten mielipidettä.  

3 Yleiset kriisit ja katastrofit Suomessa ja ulkomailla 
Katastrofeja voi sattua missä tahansa, ja tämän ikävän tosiasian kanssa on elettävä. Koulun lähistöllä tai 
paikkakunnalla voi siis sattua tuhoisa onnettomuus, joka koskettaa suoraan tai välillisesti oppilaita ja 
henkilökuntaa. Paikallisten onnettomuuksien lisäksi esimerkiksi suuronnettomuus (Jokela ja Kauhajoki), 
luonnonkatastrofi (Thaimaa), sota tai tuhoisa terrori-isku (World Trade Center, Drottninggatan Tukholmassa 
ym.) voi vaikuttaa oppilaisiin traumaattisesti ja edellyttää asian käsittelyä koulussa. 

Katastrofeja seuraa usein yhteiskunnallinen kriisi, joka koskettaa monia ihmisiä. Sen seuraukset voivat olla 
vakavat ja vaikuttaa koko yhteiskunnan toimintaan.  Henkilökohtainen kriisi voi johtua paljosta muusta kuin 
jo mainituista katastrofitilanteista. Henkilökohtaisen kriisin laukaisee eri ihmisillä eri tekijät, ja myös sen 
vaikutukset ovat yksilöllisiä.  

Kriisillä tarkoitetaan tapahtumaa, jossa ihmisen aikaisemmat kokemukset, osaaminen tai oppimansa reaktiot 
eivät riitä tapahtuman ymmärtämiseen ja psyykkiseen käsittelemiseen.  Niin isot kuin pienet tapahtumat 
voivat siis synnyttää oppilaassa kriisin. Koska lapsella ei ole kaikkia faktoja tai kokemusta siitä, miten 
tilannetta käsitellään, lapsen on saatava puhua sellaisen aikuisen kanssa, joka voi auttaa häntä ymmärtämään 
ja käsittelemään tapahtunutta. Kriisit ovat osa elämää, ja jokainen kohtaa elämänsä varrella kriisejä jossakin 
muodossa.  Oppilas voi kokea huolta ja pelkoa esimerkiksi väkivaltaisten uutisten tai ketjukirjeiden vuoksi, 
joten luokassa on tärkeää puhua siitä, miten yhteiskunnassa tapahtuvia asioita voi käsitellä. 

Oppilaat tarvitsevat usein konkreettisia vinkkejä siitä, mitä he voivat itse tehdä. Heitä voi kehottaa puhumaan 
huolestaan luotettavan aikuisen kanssa, joka voi selittää ja antaa käytännön neuvoja, esimerkiksi pese kädet, 
jotta pysyt terveenä. Tärkeä osa ehkäisevää työtä on antaa oppilaille työkaluja käsitellä omaa huoltaan. 

Riippumatta siitä, onko kyseessä kriisi tai katastrofi, oppilaan on tärkeää saada puhua tapahtuneesta jonkun 
sellaisen kanssa, joka voi kohdata heidän ajatuksensa ja auttaa heitä ymmärtämään asiayhteyksiä ja 
tapahtunutta. Tämä vähentää huolta uusista kriiseistä ja luo turvallisuuden tunnetta mutta ehkäisee myös 
trauman syntymistä.  Trauma on järkyttävästä, kipeästä kokemuksesta syntyvä vamma, joka aiheuttaa 
voimakkaan stressin ja ylivoimaisia tunteita, joita on vaikea käsitellä. Kaikki vaikeat tapahtumat eivät 
välttämättä johda traumaan tai posttraumaattiseen stressiin. Mahdollisen traumaattisen tapahtuman 
kohdanneista ihmisistä noin 75 prosenttia toipuu omin avuin, vaikka toipuminen voikin kestää pitkään.  

3.1 Koulun muistettava 
• Tiedon saanut työntekijä ilmoittaa tapahtuneesta rehtorille/vararehtorille/apulaisrehtorille. 
• Tiedon paikkansapitävyys varmistetaan yleisistä tiedotusvälineistä. 
• Henkilökuntaa ja oppilaita tiedotetaan tarvittaessa tapahtuneesta, keskustelu luokassa. 
• Koulun lähistöllä tapahtunut onnettomuus saattaa edellyttää joitakin turvaamistoimenpiteitä. 
• Koulu järjestää tarpeen vaatiessa oppilaille ja henkilökunnalle mahdollisuuden keskustella asiasta. 
• Kriisiryhmä kokoontuu vakavassa tilanteessa ja pohtii tarvittavien tukitoimien järjestämistä. 
• Koulu voi muistaa onnettomuuden uhreja viranomaisten ohjeiden mukaisesti. 
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• Kriisiryhmä huolehtii avun tarjoamisesta oppilaille ja henkilökunnalle kriisiryhmän ohjeiden mukaisesti. 
 

Tapahtuneesta riippuen voidaan järjestää surupöytä: valkoinen liina, kynttilä, kynä ja muistokirja. Halukkaat 
voivat kirjoittaa nimensä tai tervehdyksen muistokirjaan. Rehtori kirjoittaa kirjaan ensimmäisen lauseen, 
esimerkiksi ”Me kaikki x:n koulussa ajattelemme teitä...”. Kirja voidaan lähettää kriisin kohdanneelle koululle. 
Koulukuraattori tai joku muu on seuraavina päivinä lähettyvillä keskusteluja varten. Rehtori informoi kaikkiin 
koteihin lähetettävässä kirjeessä, mihin toimenpiteisiin koulussa on ryhdytty.  
 

4. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 
Kun koulussa tapahtuu jotain odottamatonta, koko henkilökunnan on oltava 

RAUHALLINEN - TURVALLINEN - LÄSNÄ OLEVA 
Tämä synnyttää oppilaissa turvallisuuden tunnetta. 

4.1. Sujuvan tiedonkulun varmistaminen koulussa 
• Mitä on tapahtunut ja keille? 
• Mitä tapahtuneesta saa kertoa huoltajien ja omaisten suostumuksella? 
• Missä luokissa tarvitaan kriisityötä? 
• Tarvitseeko joku opettajista apua tapahtuneen kertomisessa luokalle? 
• Milloin muille luokille kerrotaan ja miten? 
• Jos oppilaan oma uskonto on muu kuin kristinusko, puhu vanhempien kanssa. Voit myös tiedustella 

muilta samaan uskontokuntaan kuuluvilta, miten muistohetket ja kokoontumiset on tapana järjestää.  
• Kriisiasioiden käsittelytapa voi vaihdella oppilaiden iän mukaan, ja käsittelytapa on mietittävä 

tapauskohtaisesti huoltajien ja oppilaan toiveiden mukaisesti. 
 

4.2 Sujuvan tiedonkulun varmistaminen luokassa 
• Luokan kanssa keskusteltaessa läsnä on hyvä olla vähintään kaksi aikuista, joista toinen tuntee luokan 

hyvin. 
• Varaa luokan käyttöön luokkahuone, jossa voidaan olla niin kauan kuin on tarpeen. 
• Luokassa on hyvä olla lämmintä juomaa ja peittoja. 

 
Kerro ennen keskustelua, että 

o kaikki reaktiot on sallittu 
o kaikki luokassa sanottu myös jää luokan seinien sisäpuolelle 
o ei tarvitse sanoa mitään, mutta puhuminen voi auttaa 
o jokainen saa puhua asiansa loppuun. 

 
• Kerro konkreettisesti ja rehellisesti, mitä tiedät. Kerää ennen keskustelua tietoja tapahtuneesta omaisilta, 

poliisilta ja lääkäriltä. 
• Anna oppilaille aikaa puhua ajatuksistaan ja tunteistaan. 
• Kerro, että on normaalia reagoida tapahtuneeseen eri tavoin (katso Kriisin eri vaiheet) ja että reaktiot 

voivat tulla heti tai vasta myöhemmin. 
• Pyydä oppilaita tukemaan toisiaan ja olemaan mahdollisimman paljon yhdessä sekä jatkamaan puhumista 

tapahtuneesta keskenään. 
• Kerro, että sinun kanssasi voi tulla juttelemaan silloin kun siltä tuntuu. 

 
Seuraa sekä yksittäisten oppilaiden että koko luokan tilanteita ja reaktioita. Jos huomaat, että joku oppilaista 
tarvitsee enemmän tukea kuin voit itse tarjota, ota yhteyttä oppilashuollon henkilökuntaan. 
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5 Kriisin eri vaiheet 
Kriisi vaikuttaa yleensä oppilaan koulusuorituksiin. Oppilas voidaan yrittää saada palaamaan omaan 
kouluympäristöönsä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen, mutta oppilaan/perheen toiveita 
kunnioittaen.Tämä voi auttaa oppilasta kokoamaan voimansa ja näkemään oppimisen kautta toivoa 
tulevaisuudessa. Oppimisella on terapeuttinen vaikutus kriisin kokeneisiin oppilaisiin, vaikka oppimisen 
edellytykset ovat toiset ja rajallisemmat. 

 

5.1 Shokkivaihe ”Ei voi olla totta” 
Voi kestää pienen hetken tai joitakin vuorokausia. 

• Kaaos, on vaikea ymmärtää mitä on tapahtunut, "ei voi olla totta". 
• Hysteeristä huutoa, itkua tai jopa naurua. 
• Pelko ja vastustus, kauhu ja voimakkaat protestit. 
• Avuttomuus, apatia ja lamaannus. 
• Fyysiset reaktiot, kuten sydämentykytys, pahoinvointi, vapina. 
• Kaikki jatkuu entisellään; lapsi jatkaa puuhiaan kuin mitään ei olisi tapahtunut. 
 

5.2 Reaktiovaihe ”Mitä tapahtui” 
Kasvava kipu ja suru painavat mieltä. Reaktiovaihe voi kestää viikkoja, jopa kuukausia.  
Ahdistus, turvallisuus järkkyy. Pelko, että muille tärkeille ihmisille tapahtuu jotakin. 

• Yksinjäämisen pelko, pimeänpelko jne. 
• Haavoittuvuus, kaipaus, ikävä, itkua. 
• Äkkipikaisuus, viha, huomiota vaativa käytös, syytökset, uhkaukset. 
• Isolaatio (eristäytyminen), todellisuudesta karkaaminen. 
• Keskittymisvaikeudet, kouluvaikeudet. 
• Masennus ja syyllisyyden tunteminen. Lapsi voi luulla, että hänen ajatuksensa, tunteensa tai tekemisensä 

on aiheuttanut kuoleman. 
• Unihäiriöt, nukahtamishäiriöt ja painajaiset. 
Muista: Kuolema ei ole nukkumista, matka ikuisuuteen tms. Älä käytä kielikuvia, kun keskustelet oppilaan 
kanssa kuolemasta, sillä se saattaa aiheuttaa lisää epätietoisuutta ja mahdollisesti pelkotiloja esim. 
nukkumista kohtaan. 

 

5.3 Surun työstäminen ”Miten tästä selviää” 
Tämä vaihe kestää muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Vähitellen tilanne on hyväksyttävä sellaisena 
kuin se on. Aikaa ennen tapahtunutta ei pidä kaunistella, vaan uskalletaan kohdata todellisuus. On normaalia 
ja tärkeää pyrkiä vainajan lähelle esim.  

• hakeutumalla paikkoihin, jotka liittyvät vainajaan. 
• keskustelemalla vainajasta ja ajattelemalla häntä. 
• katselemalla kuvia, albumeja ja videoita vainajasta. 
• näkemällä unia tai uneksimalla hänestä. 
• kokemalla vainajan läsnäolo voimakkaana. 
• kantamalla mukanaan tai ottamalla esiin esineitä, jotka liittyvät vainajaan. 

 

5.4 Uudelleenasennoitumisen vaihe ”Elämä jatkuu” 
Tämä vaihe ei ole surun loppu, vaan elämä jatkuu. Haavat ovat parantuneet, mutta arvet ovat vielä jäljellä. 
Tässä vaiheessa voidaan jo elää normaalisti, vaikka välillä on ikävä ja sattuu.  
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Varaudu siihen, että reaktioita voi tulla vielä pitkän ajan jälkeen. Lapset voivat menettää motivaationsa 
koulutyöhön. Kuvat ja ajatukset voivat haitata keskittymistä ja muistia. Lasten yritykset torjua kipeitä 
ajatuksia voivat haitata luovuutta, spontaaniutta tai muita koulutyölle tärkeitä kognitiivisia toimintoja. Lapset 
voivat ottaa perheessä huolehtiakseen uusista tehtävistä, jotka vievät paljon aikaa ja energiaa koulutyöltä. 

 

5.5 Surureaktiot vaihtelevat yksilöllisesti ja iän mukaan 
Surun kokeminen on luonnollinen reaktio menetykseen. Suruun voi reagoida eri tavoin. Surureaktioita ovat 
mm. 

pelko ja ahdistus lamaannus ja shokki 
epätietoisuus ja kaipaus alakulo ja ikävä 
unihäiriöt voimakkaat muistikuvat 
huomiota vaativa käytös keskittymis- ja kouluvaikeudet 
syyllisyys ja häpeä viha ja itsesyytökset 
fyysinen kipu aggressiivinen käytös 
vetäytyminen kuvitelmat 
raskasmielisyys 
levottomuus 

painajaiset 
turvattomuuden tunne ja eroahdistus 

persoonallisuusmuutokset tulevaisuudenpessimismi 
  

Kouluikäisillä lapsilla voi jo olla jonkinlainen strategia vaikeiden tilanteiden käsittelemiseksi. He työstävät 
tapahtunutta leikin ja mielikuvituksen avulla, mikä vähentää avuttomuuden tunnetta. Suru vie energiaa 
koulutyöltä. Nuoret alkavat ymmärtää kuoleman ja sen laajuuden jo paremmin. Nuorten suhde vanhempiin 
voi olla ristiriitainen, jolloin nämä eivät ole itsestään selvä valinta keskustelutueksi. Samassa tilanteessa olleet 
kaverit voivat joskus olla paras tuki. Perheessä tapahtunut kuolemantapaus ja kokemukset siitä voivat saada 
nuoren tuntemaan, ettei hän enää kuulu kaverijoukkoon. Nuori voi kokea kasvaneensa erilleen niistä 
kavereista, jotka eivät jaa samaa kokemusta. Nuori pelkää leimautumista ja haluaa piilotella tapahtunutta. 
Suru voi myös johtaa ulospäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen ja edelleen helpommin konflikteihin. 
Kouluikäiset voivat myös vältellä asiasta puhumista, eristäytyä, osoittaa voimakkaita tunteita, altistaa itsensä 
vaaroille ym. 

6. Jälkipuinti (debriefing) / Kokoontuminen ystävien kanssa / ryhmässä  
Jälkipuinnin vetää aina KAKSI aikuista, joista toinen saa mielellään olla ammattihenkilö (esimerkiksi kunnan 
kriisiryhmän jäsen). Toinen on luokanopettaja tai joku muu aikuinen, jonka oppilaat kokevat turvalliseksi. 
Näiden on pysyttävä rauhallisena ja annettava oppilaille tilaa keskustella. Aikuinen saa osoittaa empatiaa ja 
surua. MUTTA aikuisten tunteet eivät saa syrjäyttää oppilaiden tunteita.  

Jälkipuinti pidetään aikaisintaan seuraavana päivänä. Jälkipuinti kestää kauemmin kuin yhden oppitunnin, 
jotta keskustelu ei katkea kesken. Valmistele oppilaita ja kerro, että seuraavilla oppitunneilla keskustellaan 
tapahtuneesta. Kaikki istuvat piirissä ja näkevät toisensa. Korosta, että kuolemantapauksen/onnettomuuden 
sattuessa oppilaat voivat reagoida monin eri tavoin ja että siitä on tärkeää puhua. Reaktioista puhuminen 
auttaa ymmärtämään tapahtunutta. Vihastuminen tai itkeminen on täysin normaalia, eikä toisen reaktiota 
saa arvostella, oli reaktio mikä tahansa. Ilmoita vanhemmille, että koululla on järjestetty jälkipuinti, johon 
heidän lapsensa on osallistunut. Mikäli jotkut oppilaista reagoivat erittäin voimakkaasti jälkipuinnin aikana, 
näiden oppilaiden kanssa on jälkeenpäin puhuttava kahden kesken.  

Tarkoitus: Kartoittaa tapahtunut, antaa oppilaille mahdollisuus jakaa reaktioitaan, antaa oppilaille tilaisuus 
kuulla, että reaktiot ovat normaaleja, ja auttaa oppilaita tukemaan toisiaan.  

Sääntö: Kaikki puhuvat omasta puolestaan. Jos joku ei halua puhua, sekin on ok. Kaikki huoneessa sanottu 
myös jää huoneen seinien sisäpuolelle, ellei toisin sovita. Sen saa kertoa, mitä on itse sanonut. 

Vältä: Tyhjiä fraaseja ”kaikki järjestyy kyllä, tiedän miltä se tuntuu, asiat voisivat olla pahemminkin” jne.  
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6.1 Faktat 
• Pyri ennen keskustelua keräämään mahdollisimman paljon tietoa tapahtuneesta, oppilailla on suuri 

konkreettisen tiedon tarve. Jälkipuinnin vetäjät esittelevät käsillä olevat faktat ryhmälle. Toisinaan voi 
olla hyvä kutsua mukaan poliisi tai joku muu asiantuntija antamaan oppilaille suoraa infoa. 

• Kaikki saavat kertoa, miten he saivat tiedon tapahtuneesta, mitä he ovat saaneet tietää, milloin ja 
keneltä. ”Mikä oli ensimmäinen ajatuksesi, kun sait kuulla tapahtuneesta?” 

• Jälkipuinnin vetäjät voivat oikaista virheitä ja väärinkäsityksiä, koska on tärkeä oikaista väärinkäsitykset 
ja katkaista huhuilta siivet. 

• Jos tapahtuneesta on kirjoitettu tiedotusvälineissä, tekstejä voidaan käydä yhdessä läpi. Median 
kirjoitukset eivät aina mene yksiin sen kanssa, mitä oppilaat ovat nähneet tai kuulleet. 

 

6.2 Ajatukset–reaktiot 
• Keskustelkaa oppilaiden erilaisista ajatuksista ja reaktioista heidän kuultua tapaturmasta tai kuolemasta: 

mikä oli ensireaktio, miltä tuntui myöhemmin ja miten he kokevat tapahtuneen nyt. Sano: ”Mikä oli 
pahinta?” Kysymys ”Mitä tunsit, kun sait tietää tapahtuneesta?” vain haittaa keskustelua. 

• Kysymys on parempi kuin väittämä: ”Onko joku muu reagoinut samalla tavalla?”  
”Joo, se on normaalia.” 

• Oppilaat voivat myös ilmaista ajatuksiaan kirjoittamalla ja piirtämällä. 
• Voimakkaissa tunnereaktioissa on tärkeää saada tukea ja välittämistä muilta oppilailta. Vältä olemasta 

ainoa, joka tukee. Tukensa voi näyttää osoittamalla ymmärtävänsä tai halaamalla. 
 

6.3 Informaatio 
• Jälkipuinnin vetäjät tekevät yhteenvedon siitä, mitä oppilaat ovat kertoneet ryhmässä, ja korostavat 

oppilaiden ajatusten ja reaktioiden samankaltaisuutta. Oppilaille korostetaan, ettei tarvitse reagoida 
millään erityisellä tavalla ollakseen normaali. 

• Anna tietoa muista reaktioista. 
• Oppilaille voi myös kertoa, mitä he voivat itse tehdä ymmärtääkseen tapahtunutta paremmin: puhua 

kavereiden kanssa, hankkia tapahtuneesta lisätietoa, käydä haudalla, kirjoittaa päiväkirjaa/runoja, tehdä 
jotain yhdessä omaisten kanssa ym. 
 

6.4 Lopuksi 
• Tee yhteenveto käsitellyistä asioista ja hahmottele, mitä on edessä. 
• Anna oppilaille mahdollisuus kysyä, jos jotain on jäänyt epäselväksi. 
• Kehota oppilaita ottamaan yhteyttä, jos heillä on tarvetta puhua vielä jostakin. 

 

7 Traumatietoinen kohtaaminen 
Useimmat lapset voivat toipua arjen ympäristössä eivätkä tarvitse psykiatrista hoitoa, kunhan heitä 
kohdellaan tietoisesti niin, että lasten turvallisuuden ja hyvien ihmissuhteiden tarve tulee tyydytetyksi ja he 
saavat apua vaikeiden tunteiden käsittelyyn. 

Oppilaat voivat kuitenkin tarvita ylimääräistä huomiota, huolenpitoa ja tukea arjessa pärjäämiseen. 

Turvallisuus on yksilöllinen tunnetila. 

Aikuinen voi luoda turvallisuuden tunnetta 

• juttelemalla oppilaan kanssa ja asettumalla tämän asemaan. 
• saamalla oppilaan tuntemaan, että tämä pystyy kontrolloimaan tilannetta ja olemaan osallisena 

itseään koskevissa päätöksissä. 
• antamalla selkeää informaatiota ja olemalla avoin. 
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Aikuisen tapa kohdata oppilas vaikuttaa oppilaan turvallisuuden tunteeseen. Oppilas tarvitsee lähelleen 
aikuisia, jotka ovat rauhallisia, vastaanottavaisia ja läsnä olevia. Turvallinen aikuinen on ymmärtävä, 
kärsivällinen ja hyväksyvä oppilaan reaktioita kohtaan. Turvallinen aikuinen ei mene mukaan oppilaan 
tunnekuohuihin vaan antaa tukea ja viestii, että tilanteita pystyy käsittelemään ja muuttamaan. Kollegoilta 
voi aina pyytää apua. 

 

http://www.traumajaoppiminen.fi/  Traumamedveten omsorg 

 

 

 

Traumamedveten om sorg i skolan  

 

 

 

Childhood Trauma   Trauma brain vs. Learning 
brain   

  

http://www.traumajaoppiminen.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=rJOZORuY87w
https://test2.umea.se/download/18.19a41f3a17567e789ef6a9/1603882888338/TMO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zMyfBjlkY9M
https://www.youtube.com/watch?v=KoqaUANGvpA
https://www.youtube.com/watch?v=KoqaUANGvpA
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7.1 Tarkistuslista ja vastuussa oleva henkilö 
Tehtävä Vastuussa oleva 

Ottaa yhteyttä 
rehtoriin/vararehtoriin/apulaisrehtoriin 

Henkilö, joka on saanut tiedon tapahtuneesta 

• Kutsuu kriisiryhmän koolle 
• Ottaa yhteyttä lähiomaisiin 
• Tiedottaa KOKO henkilökunnalle (myös 

vahtimestari, siivoojat ja keittiö) 
• Järjestää aikaa keskusteluille, jos on kysyttävää 
• On yhteydessä mediaan 
• On yhteydessä poliisiin 
• On yhteydessä sairaalaan 

Rehtori/Vararehtori/Apulaisrehtori 

• Tiedottaa luokkakavereille, ystäville ja tyttö- ja 
poikaystäville (jos oppilas on toisessa koulussa, 
ottaa yhteyttä koulun rehtoriin) 

Rehtori/Vararehtori/Apulaisrehtori, opettaja ja 
kuraattori 

• Dokumentoi mahdollisimman tarkasti 
tapahtuneen 

• Tekee toimintasuunnitelman, katso Kriisiryhmän 
toimintasuunnitelma 

• Hautajaiset 

Kriisiryhmä 

Lipunnosto kaikkien yksikössä saatua tiedon 
kuolemasta 

Vahtimestari 
 

 

8 Kriisiryhmän toimintasuunnitelma 
Tehtävä Vastuussa oleva 

Tiedottaminen henkilökunnalle ja oppilaille  
Vastaa siitä, että KOKO henkilökunta tietää 
tapahtuneesta 

Rehtori/Vararehtori/Apulaisrehtori 

Järjestää opettajainhuoneeseen infopisteen  
Kirjoittaa Wilmaan viestin kaikille perheille  
Median yhteyshenkilö Rehtori/Vararehtori/Apulaisrehtori 
Tarvittaessa yhteyshenkilö poliisin suuntaan 
tietojen saamiseksi koko koulun 
kokoontumista varten 

 

Koko koulun kokoontumisen ajankohta  
Vastuuhenkilö(t) suruhuoneessa  

Suurempien onnettomuuksien sattuessa  
Kuka on vastassa vanhempia sairaalassa   
Vähintään kaksi hoitaa yhteyksiä vanhempiin  
Koululle tulevat vanhemmat tarvitsevat 
kokoontumiseen huoneen, jossa on paikalla 
yksi tai useampi henkilökunnan edustaja 

 

Yhteydenpito vanhempiin ja muihin läheisiin  
Kukkia läheisille  
Surunvalittelu  
Kotikäynti  

Selvitys hautajaisiin osallistuvista Rehtori tai perheelle tuttu henkilökunnan edustaja 
Muistotilaisuus ja ajankohta  

Järjestää oppilaan pulpetille liinan, kynttilän ja 
valokuvan 

 

Järjestää lipunlaskun Vahtimestari 
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Hiljainen minuutti  
Muistosanat  
Mahdollinen hartaushetki, kuka ottaa 
yhteyttä seurakuntaan 

 

Musiikin järjestäminen  
Kokoontuminen ystävien kanssa / ryhmässä 
(katso jälkipuinti, debriefing), ajankohta ja sopiva 
paikka 

 

Kuka ottaa yhteyttä kunnan kriisiryhmään 
ryhmän osallistumisesta? 

 

Tarvitseeko henkilökunta/oppilaat ylimääräistä 
tukea? Millaista? 

 

Yhteydenotto seurakuntaan/pappiin läsnäolosta  
Kriisiryhmän uudelleenkokoontumisen ajankohta  
Vastuuhenkilö ottamaan asian puheeksi 
oppilaiden kanssa esim. 
kuolemantapauksen/onnettomuuden 
vuosipäivänä 

 

  
Seurantakokous (viimeistään kuukauden 
kuluttua), jossa koulun kriisiryhmä arvioi 
tapahtunutta, mitä siitä on opittu ja mitä voidaan 
tehdä toisin 

 

  
  

Lukuvinkkejä: Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut 

 

 

 

Stöd till barn som mist en närstående  

  

https://nuoretlesket.fi/wp-content/uploads/2020/11/lapsiopaskirja_2013.pdf
https://www.nuoretlesket.fi/wp-content/uploads/2019/03/Stod-till-barn-som-mist-en-narstaende.pdf
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9 Erityyppisiä kriisejä 
 

9.1 Koulukuljetuksiin liittyvät (vähäiset) onnettomuudet 

Onnettomuudet tapahtuvat yllättäen ja odottamatta. Koskaan ei voi tietää etukäteen, miten vakavasta 
onnettomuudesta on kyse tai miten inhimilliset reaktiot vaikuttavat tapahtumien kulkuun. Mukana olleet 
voivat reagoida yllättävällä tavalla, jolloin taas suunnitelman noudattaminen voi olla vaikeaa. Seuraa 
oppilaiden reaktioita. Ohjaa lisätukea tarvitsevat oppilashuollon piiriin.  
 

9.2 Vakavasti sairas oppilas 
Luokanvalvoja on yhteydessä huoltajiin oppilaan koko sairastamisajan. Luokanvalvoja sopii huoltajien (ja 
vanhempien oppilaiden) kanssa siitä, mitä ja miten asiasta kerrotaan luokkakavereille ja muulle 
henkilökunnalle. Oppilaalta on myös tärkeää kysyä, miten hän haluaa tulla kohdelluksi palatessaan kouluun, 
mitä voidaan kertoa luokalle, puhutaanko asiasta oppilaan ollessa paikalla, haluaako oppilas itse sanoa 
jotakin. 

 
Opettaja, luokanvalvoja tai muu henkilö (esimerkiksi huoltaja) voi mielellään pitää luokkakaverit ajan tasalla 
tilanteesta. Tärkeää kysyä oppilaalta itseltään, mitä on ok kertoa luokalle. 
 

9.3 Oppilaan äkillinen kuolema tai vaikea vammautuminen 
Toimenpide: Oppilaan kuolemasta koulussa ilmoittaa omaisille poliisi (myös yhdessä henkilökunnan kanssa).  

Ks. 8 Toimitaan tarkistuslistan mukaisesti. Kriisiryhmä kokoontuu ja käy läpi toimintasuunnitelman. 
Luokanopettaja on mukana. Kun omaisille on ilmoitettu, asiasta kerrotaan muille luokille ja kavereille. 
Tarkistettava, onko oppilaalla sisaruksia koulussa tai muussa koulussa, jolloin ilmoitetaan koulun rehtorille. 

Jos jotain tapahtuu iltaisin/viikonloppuisin/lomilla, lähetetään tekstiviesti luokalle ja muille, joita asia 
koskettaa läheisesti. Muille koulussa voidaan lähettää Wilma-viesti, että kaikki saavat tiedon tapahtuneesta 
ennen kouluun tuloaan. Koulu kunnioittaa tiedottamisessaan perheen toiveita. Kriisiryhmä auttaa tekstin 
muotoilussa. Ilmoittakaa selkeästi, milloin asiasta tiedotetaan seuraavan kerran ja minne oppilaat voivat 
ottaa yhteyttä tarvitessaan enemmän apua ja tukea.  

Kuljettaja soittaa liikennöitsijän toimistolle

Toimistolta soitetaan koulukuljetuskoordinaattorille. Toimisto 
laatii ilmoituksen, jonka kunta voi laittaa Wilmaan.

Koulukuljetuskoordinaattori soittaa rehtorille.

Rehtori laittaa ilmoituksen Wilmaan. Jos rehtori on estynyt, 
asiasta huolehtii koulukuljetuskoordinaattori/ 
sivistystoimisto.
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Hautajaiset: Rehtori/kriisiryhmä kysyy omaisilta, haluavatko he lapsen kavereiden osallistuvan hautajaisiin. 
Jos se on omaisten toive, asiasta kerrotaan oppilaille. Rehtori/kriisiryhmä voi yhteistyössä vanhempien 
kanssa laatia kirjallisen kutsun. Hautajaisiin osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista. Oppilaiden 
osallistuessa hautajaisiin heidän kanssaan käydään etukäteen läpi, mitä hautajaisissa tapahtuu. Opettaja 
arvioi, tarvitaanko hautajaisten aikana lisää aikuistukea. Rehtori päättää kukista. Hautajaispäivänä 
vahtimestari laskee lipun puolitankoon. 

Seuranta: Luokanopettaja seuraa oppilaiden vointia keskustellen ja huomioiden. Oppilashuollon jäsenet ovat 
tärkeitä seurantatyössä. Jonkin ajan kuluttua kuolemasta voidaan järjestää seurantakokous, jossa oppilaat 
voivat puhua tapahtuneesta ja sen herättämistä tunteista esimerkiksi kuraattorin kanssa. 

Muistelkaa yhdessä: Muistelkaa edesmennyttä oppilasta, puhukaa hänestä, esimerkiksi mitä hänellä oli 
tapana sanoa/tehdä, mitä hän harrasti. 

• Älkää korjatko liian nopeasti pois tavaroita, jotka muistuttavat kuolleesta oppilaasta. Pitäkää vaikka 
oppilaan kuva pulpetilla lukuvuoden loppuun. 

• Käy luokan kanssa haudalla.  
 

Rehtori täyttää oppilaan loukkaantumisesta koulumatkalla tai koulupäivän aikana sähköisen 
tapaturmalomakkeen Pohjolan verkkosivulla. 

 

9.4 Suuronnettomuudet 
Toimenpide: Kesken koulupäivän sattuneesta kuolemantapauksesta ilmoittaa omaisille poliisi (myös yhdessä 
henkilökunnan kanssa). Ks 8. Toimitaan tarkistuslistan mukaisesti. Kriisiryhmä kokoontuu ja käy läpi 
toimintasuunnitelman.  

• Oppilaita suojellaan tiedotusvälineiltä. Alaikäisiä ei saa haastatella ilman huoltajan lupaa. 
• Jossakin tilanteessa voi olla hyvä, jos poliisi tai muu viranomainen tulee koululle antamaan oppilaille 

oikeaa tietoa asiasta.  
 

Yleensä koko kouluyhteisö voi osallistua kirkon järjestämään muistohetkeen (usein seuraavana päivänä).  

Seuranta: Luokanopettaja seuraa oppilaiden vointia keskustellen ja huomioiden. Poissaolojen syytä on 
seurattava tarkasti. Oppilashuollon henkilökunta on tärkeää seurantatyössä. Oppilaiden voi olla hyvä työstää 
tapahtunutta maalaamalla tai kirjoittamalla.  

Jonkin ajan kuluttua kuolemasta voidaan järjestää seurantakokous, jossa oppilaat voivat puhua 
tapahtuneesta ja sen herättämistä tunteista esimerkiksi kuraattorin kanssa. 
 
Muistelkaa yhdessä: 

• Miettikää luokassa tilanteeseen sopivia symbolisia tekoja. 
• Älkää korjatko liian nopeasti pois tavaroita, jotka muistuttavat kuolleesta oppilaasta. Pitäkää vaikka 

oppilaan kuva pulpetilla lukuvuoden loppuun. 
• Avoimuutta arkeen: kun muistoja ja ajatuksia nousee pintaan, on hyvä pysähtyä puhumaan niistä 

kesken muun tekemisen. 
• Käy luokan kanssa hautausmaalla. 
• Onnettomuuspaikka voidaan merkitä lyhdyllä tai ristillä. 

 
Rehtori täyttää oppilaan loukkaantumisesta tapaturmalomakkeen ja palauttaa sen sivistystoimistoon 
oppilasasioiden sihteerille, joka hoitaa vakuutusasiat. 
 

9.5 Oppilas menettää lähiomaisen 
Toimenpide: Kun koulu saa tiedon oppilaan lähiomaisen kuolemasta, asiasta informoidaan 
rehtoria/vararehtoria/apulaisrehtoria. Tämä selvittää yhdessä perheen kanssa, mitä oppilaan 
luokkakavereille kerrotaan ja miten asiasta ilmoitetaan. Jos perheenjäsen on kuollut oppilaan koulupäivän 
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aikana, oppilaalle on parasta, että hän saa tiedon joltain perheenjäseneltä tai lähiomaiselta, joka ottaa myös 
huolehtiakseen oppilaasta.  

Henkilön on tarkistettava, että hän tietää tapahtuneesta kaiken oleellisen totuudenmukaisesti. Kertominen 
lapselle tapahtuu rauhallisessa tilassa, jossa voi istua. Puhu selkeästi ja suoraan, kuitenkin hienotunteisesti. 
Sano heti kenestä on kyse, älä pitkitä! 
 
Luokalle ilmoitetaan tapahtuneesta. Jos oma opettaja on oppilaan kanssa, joku muu pitää huolta luokasta. 
 
Seuranta: Kysy oppilaalta itseltään, miten hän voi, kerrotaanko jotain luokalle ja milloin. Ennen lapsen 
paluuta on hyvä valita henkilö, joka on vastuussa yhteydenpidosta kotiin. Tarvittaessa perheeltä voi kysyä, 
tarvitsevatko he tukea selvitäkseen lisäkustannuksista (muun muassa Lions, Odd Fellow, Punainen Risti ja 
seurakunta voivat auttaa taloudellisesti). Sosiaalitoimistolta voi hakea hautausavustusta perunkirjoituksen 
jälkeen. Hakemukseen liitetään kuolinpesän perukirja, hautaustoimiston lasku ja seurakunnan lasku 
erittelyineen. 
 
Jonkun koulukaverin on hyvä olla yhteydessä kotiin ja viedä oppilaalle koulukirjoja. Koulun henkilökuntaan 
kuuluvista nimetään vastuuhenkilö, joka seuraa oppilaan vointia ja ottaa tapahtuneen puheeksi esimerkiksi 
vuosipäivänä. 
 
Muista: LASTA EJ JÄTETÄ YKSIN! Tärkeintä ei ole sinun selityksesi ja lohduttavat sanasi, vaan sinun läsnäolosi 
ja se, että uskallat olla oppilaan lähellä ja ottaa vastaan hänen reaktionsa sellaisena kuin ne tulevat. Älä 
kiirehdi, äläkä käytä fraaseja kuten "kyllä kaikki järjestyy" tai "tiedän, miltä sinusta tuntuu". 
Kriisireaktio voi tulla myös vasta myöhemmin, vuoden tai pidemmänkin ajan kuluttua. 
 

9.6 Itsemurha 
Toimenpide: Kun koulu saa tiedon oppilaan itsemurhasta, asiasta informoidaan 
rehtoria/vararehtoria/apulaisrehtoria/kriisiryhmää, joka ottaa yhteyttä omaisiin. Ks. 8. Toimitaan 
tarkistuslistan mukaisesti. Kriisiryhmä kokoontuu ja käy läpi toimintasuunnitelman. Luokanopettaja on 
mukana. Rehtori/kriisiryhmä selvittää, mitä luokkakavereille ja henkilökunnalle kerrotaan. Tärkeää miettiä, 
miten tapahtuneesta kerrotaan oppilaille. Oppilaille ja henkilökunnalle on kerrottava tapahtuneesta 
asiallisesti perättömien huhujen tukahduttamiseksi. Oppilaiden esittämiin kysymyksiin vastataan 
mahdollisimman asiallisesti ja yhdessä mietitään, miten vaikeita tunteita tai tilanteita voi käsitellä. 

Kriisiryhmän työhön voi tarvittaessa osallistua pappi. 

HUOM! Omaisilta on aina pyydettävä lupa kuolinsyyn kertomiseen. Luokanopettaja kokoaa luokkansa ja 
kertoo ryhmälle luokkakaverin kuolemasta. Vaikka omaiset toivovat, että kuolemantapauksesta puhuttaisiin 
mahdollisimman vähän, oppilaiden on tärkeää saada ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan.  

Itsemurhaa ja sen aiheuttamaa surua käsitellään kuolleen oppilaan omassa luokassa ja tarvittaessa 
muidenkin luokkien kanssa kriisiryhmän ja/tai kriisiasiantuntijan johdolla. Muiden luokkien opettajat kertovat 
tapahtuneesta omille oppilailleen kriisiryhmän ohjeistuksen mukaan. 
Kriisiryhmä harkitsee, onko tarpeen tiedottaa tapahtuneesta lähialueen oppilaitosten rehtoreille ja 
kriisiryhmille. 
 
Henkilökunnalle järjestetään mahdollisuus ryhmäkeskusteluun tapahtuneesta. 
 
Hautajaiset: Rehtori/kriisiryhmä kysyy omaisilta, haluavatko he oppilaan kavereiden osallistuvan hautajaisiin. 
Jos se on omaisten toive, asiasta kerrotaan oppilaille. Rehtori/kriisiryhmä voi yhteistyössä vanhempien 
kanssa laatia kirjallisen kutsun. Hautajaisiin osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista. Oppilaiden 
osallistuessa heidän kanssaan käydään etukäteen läpi, mitä hautajaisissa tapahtuu. Opettaja arvioi, 
tarvitaanko hautajaisiin lisää aikuistukea. Rehtori päättää kukista. Hautajaispäivänä vahtimestari laskee lipun 
puolitankoon. 
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Seuranta: Koulun kriisiryhmä seuraa oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia muutamien kuukausien ajan 
itsemurhan jälkeen ja tarvittaessa huolehtii tukitoimista. 
 
On tärkeää estää itsemurhaajan kuoleman ihannointi ratkaisuna vaikeuksiin. 
 

9.7 Itsemurhauhkailu 
• Kun epäilet tai kuulet, että oppilas puhuu itsemurhasta, puutu asiaan heti. 
• Kerro asiasta välittömästi oppilashuoltoryhmän jäsenelle oppilaan kiellosta huolimatta. 

• Älä vähättele kuulemaasi, suhtaudu aina vakavasti. 
• Ole levollinen, kuuntele ja keskustele oppilaan kanssa. 
• Anna oppilaan puhua rauhassa. 
• Älä puhu itse liikaa, ole huomaavainen, älä tuomitse tai vähättele. 
• Älä jätä oppilasta yksin. 
• Luokanopettaja/luokanvalvoja on yhteydessä kotiin. 

• Oppilashuollon henkilökunta varmistaa, että oppilaalle/perheelle tarjotaan ammattiapua. 
 

Tärkeä muistaa:  
Itsemurhaa harkitseva voi tuntea toivottomuutta tai mielenkiinnon puutetta asioihin, jotka ennen tuntuivat 
hauskoilta, hänellä voi olla nukkumisvaikeuksia ja keskittymisvaikeuksia. Oppilas saattaa eristäytyä, tuntea 
olevansa taakka ja ajatella negatiivisesti itsestään ja tulevaisuudestaan.  

Kriisin voi laukaista 

lähiomaisen kuolema konfliktit  häpeäntunteet 
luonnonkatastrofit suorituspaineet perheen sisäiset vaikeudet 
suhteen loppuminen ja eroamiset rikollisuus tai kurinpito-ongelmat huonosti menneet kokeet 
masennus väärinkäyttö vakava fyysinen sairaus 
ryhmäpaine kiusaaminen ja loukkaava käytös  

Jos olet huolissasi oppilaasta, ota yhteyttä oppilashuoltoon. Aikuisen on uskallettava puuttua asiaan. 
Itsemurhariski ei kasva, vaikka huoli otetaan puheeksi oppilaan ja oppilashuollon kanssa. Erityisesti on 
kiinnitettävä huomiota niihin oppilaisiin (ja mahdollisesti henkilökuntaan), jotka olivat/ovat läheisiä 
itsemurhan tehneelle / itsemurhaa yrittäneelle. Erityistä huomiota pitää myös kiinnittää herkäksi tiedettyihin 
oppilaisiin ja ohjata heidät tarvittaessa koulupsykologin tai kuraattorin puheille.  

• Selvitä, onko muita oppilaita samassa tilanteessa. 
• Puhu oppilaiden kanssa muista tavoista ratkaista ongelmia. 

 

9.8 Itsemurhayritys koulussa 
• Anna välitön ensiapu, kiinnitä kollegojen huomio ja soita 112 tarvittaessa. 
• Huolehdi, etteivät muut oppilaat pääse tapahtumapaikalle tai poistuvat sieltä heti. 
• Ilmoita välittömästi oppilashuollon henkilökunnalle. 
• Kriisiryhmä päättää asioista, jotka liittyvät yhteydenottoon huoltajiin. 
• Kriisiryhmä varmistaa, että oppilaalle/perheelle ja silminnäkijöille sekä muille, joita asia koskee, tarjotaan 

ammattiapua. 
 

9.9 Viiltely 
Viiltely on erotettavissa itsemurhasta tai sen yrittämisestä, koska se ei juuri koskaan tarkoita, että viiltelijä 
haluaisi surmata itsensä. Huonoa oloa yritetään toisinaan hallita viiltelemällä. Viiltely on yritys käsitellä 
sietämättömiä tunteita tai tunnottomuutta. Viiltely voi tarttua käyttäytymismallina oppilaalta toiselle, jos 
oppilas jo ennestään voi pahoin. Viiltely voi olla esimerkiksi raapimista, viiltämistä ja polttamista. Jos 
huomaat, että oppilas on vahingoittanut itseään, pohdi, voitko ottaa asian esille oppilaan kanssa tai olisiko 
koulussa joku muu, jolla on hyvä suhde oppilaaseen, esimerkiksi luokanopettaja tai luokanvalvoja.  
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Keskustele oppilaan kanssa siitä, mitä olet nähnyt/huomannut. 
• Tarjoa oppilashuollon palveluja. 
• Konsultoi tarvittaessa oppilashuollon henkilökuntaa ja keskustele heidän kanssaan, miten tilannetta 

käsitellään ja onko tarvetta lähetteelle. 
• Kerro oppilaalle, että aiot olla yhteydessä kotiin. 
• Kysy huoltajilta, ovatko he huomanneet lapsen vahingoittavan itseään. Oppilaan itsensä vahingoittamisen 

ollessa vakavaa ja toistuvaa on aina otettava yhteyttä huoltajiin, vaikka oppilas kieltäisi sen.  
• Kerro perheelle, että se voi itsekin ottaa yhteyttä koulupsykologiin tai perheneuvolaan tai saada apua 

koulukuraattorilta tai kouluterveydenhoitajalta.  
• Konsultoi tarvittaessa lastensuojelua. 

 

9.10 Oppilas päihtyneenä koulussa 
Katso Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Mustasaaressa.  

 

9.11 Oppilaan katoaminen 
• Katoamisen huomannut ilmoittaa muulle henkilökunnalle ja rehtorille. Otetaan yhteyttä huoltajiin. 
• Yhdessä huoltajien kanssa sovitaan, otetaanko yhteyttä poliisiin.  
• Henkilökunta etsii oppilasta ulkoa ja sisältä. 
• Rehtori ilmoittaa oppilaan löytymisestä muulle henkilökunnalle.  
• Aiemmin huoltajiin yhteydessä ollut kertoo huoltajille, kun oppilas on löytynyt.  
• Missä oppilas nähtiin viimeksi, miten oppilas oli pukeutunut, missä oppilas tapaa oleilla, kenen kanssa 

oppilas on tekemisissä (näiltä ehkä infoa) 
 

9.12 Oppilaan kohtaama vakava väkivalta ja oppilaan väkivaltainen käyttäytyminen  
Väkivalta voi olla muun muassa tappelua, päällekarkaus tai muutoin aggressiivista käyttäytymistä. 
Tapahtumapaikkana voi olla koulurakennuksen ulko- tai sisätilat, koulumatkat, retket. Väkivallan kohteena 
voivat olla toiset oppilaat ja koulun henkilökunta. 

• Arvioi tilanne. 
• Estä väkivallan jatkuminen tai hae apua. 
• Pysy rauhallisena. 
• Pyydä apua lähellä olevilta ja lähetä tieto rehtorille/vararehtorille/apulaisrehtorille. 
• Soita 112 ja anna välitön ensiapu. 
• Kirjaa tapahtunut (mm. tuntomerkit, mahdolliset todistajat). 
• Kriisiryhmä kootaan tarvittaessa. Kriisiryhmä sopii yhteydenotosta huoltajiin ja jatkotoimien 

järjestämisestä oppilaille ja kaikille, joita tapahtunut koskettaa. 
• Mikäli väkivallan tekijänä on opettaja tai muu koulun työntekijä, rehtori/vararehtori/apulaisrehtori 

puuttuu asiaan välittömästi ja vastaa jatkotoimista.  
• Tarvitaanko lääkärin tutkimusta? 

 
Jos on epäily lapseen kohdistuneesta fyysisestä pahoinpitelystä, ilmoitusvelvollinen tekee ilmoituksen 
poliisille ja tekee lisäksi lastensuojeluilmoituksen (lastensuojelulaki 25. §). 

 

9.13 Seksuaalinen väkivalta 
Pohjanmaan toimintaohje epäiltäessä lapsen fyysistä pahoinpitelyä ja seksuaalista hyväksikäyttöä) 

Lapsi/nuori kertoo 

Pysy rauhallisena ja keskity kuuntelemaan lasta.  
Kysy mahdollisimman vähän. Jos kysyt, käytä vain avoimia kysymyksiä, esimerkiksi ”Kerro lisää siitä. Mitä 
tarkoitat x:llä? Mitä tarkoitat sillä, että hän löi? Mitä sitten tapahtui? 

https://www.mustasaari.fi/assets/Valfardsteamet/Lasten-ja-nuorten-ehkaisevan-pahdetyon-suunnitelma-Mustasaaressa.pdf
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Älä tuo keskusteluun uusia asioita (sellaisia, joita lapsi ei ole itse maininnut). Älä ilmaise omia ajatuksiasi siitä, 
mitä lapsi kertoo, älä ryhdy selvittämään tapahtumien kulkua.  
 
Kirjaa mahdollisimman nopeasti, mitä lapsi on kertonut (käytä lapsen omia sanoja ja ilmaisuja) ennen kuin 
kerrot siitä jollekin muulle (”hän kosketti pimppiä”).  
Dokumentoi myös sanatarkasti, mitä itse sanoit ja kysyit.  

Sinun ei tarvitse tietää, onko kyse rikoksesta. Jo pelkkä epäily riittää ilmoituksen tekemiseen. Poliisi tutkii, 
onko kyse rikoksesta.  

 Konsultoi poliisia tai tee suoraan rikosilmoitus (ota suoraan yhteyttää tutkijaan). Muista tehdä myös 
lastensuojeluilmoitus.  
 

HUOM! Älä keskustele asianosaisten (lapsi, vanhemmat, huoltajat) kuullen epäilyistäsi ja ilmoituksesta. Poliisi 
kertoo, miten ja milloin lapselle, nuorelle ja vanhemmille/huoltajille saa kertoa ilmoituksesta. 
 
Joku muu epäilee/kertoo 

Kirjaa heti sanatarkasti, mitä henkilö kertoo.  
 Konsultoi poliisia tai tee suoraan rikosilmoitus (ota suoraan yhteyttää tutkijaan). Muista tehdä myös 

lastensuojeluilmoitus.  
 
HUOM! Älä keskustele asianosaisten (lapsi, vanhemmat, huoltajat) kuullen epäilyistäsi ja ilmoituksesta. Poliisi 
kertoo, miten ja milloin lapselle, nuorelle ja vanhemmille/huoltajille saa kertoa ilmoituksesta. 
 
Jos on epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ilmoitusvelvollinen tekee 
ilmoituksen poliisille ja tekee lisäksi lastensuojeluilmoituksen (lastensuojelulaki 25. §). 

 
 

9.14 Työntekijän kuolema / vakava onnettomuus / itsemurha 
Toimenpide: Tiedon saanut ottaa yhteyttä rehtoriin/vararehtoriin/apulaisrehtoriin, joka tarvittaessa kutsuu 
koolle koulun kriisiryhmän ja omaiset. Rehtori/kriisiryhmä selvittää, mitä oppilaille ja henkilökunnalle saa 
kertoa. Tärkeää miettiä, miten informaatio kuolinsyystä annetaan oppilaille. Työhön voi tarvittaessa 
osallistua pappi. HUOM! Omaisilta on aina pyydettävä lupa kuolinsyyn kertomiseen. 

Rehtori kutsuu koolle henkilökunnan ja kertoo ne tiedot, jotka on lupa antaa. Sovitaan, miten luokille 
kerrotaan. Jos kuollut on luokanohjaaja, asiasta kerrotaan yhdessä oppilaille tutun henkilön ja kuraattorin 
kanssa. Kun kaikille on kerrottu, lippu lasketaan puolitankoon.  

• Omaisten suostumuksella rehtori vastaa siitä, että huoltajille ilmoitetaan asiasta. 
• Muistohetki muutaman päivän kuluttua. 
• Rehtori selvittää omaisilta, toivovatko he oppilaiden tai työkavereiden osallistuvan hautajaisiin. 
• Rehtori voi yhteistyössä omaisten kanssa laatia kirjallisen kutsun. Oppilaiden osallistuessa 

hautajaisiin oppilaiden kanssa käydään etukäteen läpi, mitä hautajaisissa tapahtuu. Rehtori päättää 
kukista.  

• Hautajaispäivänä vahtimestari laskee lipun puolitankoon. 
 
Seuranta: Kriisiryhmä seuraa oppilaiden ja henkilökunnan jaksamista. Kriisiryhmä tarjoaa tarvittaessa apua. 

 
Jos joku henkilökuntaan kuuluva loukkaantuu koulupäivän aikana, rehtori täyttää tapaturmalomakkeen ja 
lähettää sen sivistystoimen taloussuunnittelijalle, joka huolehtii vakuutusasioista. 
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9.15 Pandemia / vakava tartuntatautitilanne   
Koulutyön järjestelyissä noudatetaan voimassa olevia THL:n antamia hygieniaohjeita sekä OKM:n ja OPH:n 
antamia ohjeita. Lisäksi on noudatettava mahdollisia tartuntatautilain nojalla annetun päätöksen määräyksiä.   

Lähiopetuksessa koulun toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen 
jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten (THL) ohjeet. Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin 
hygieniakäytäntöihin ja käytänteiden toteuttamista valvotaan. 

 

9.16 Oppilashuollon palvelut etäopetuksen aikana 
Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelujen saatavuus opetuksen järjestäjän päättäminä 
etäopetusjaksoina varmistetaan esimerkiksi seuraavasti: 

• tapaamiset ja keskustelut etänä 
• ”walk and talk” 
• keskustelutuki kasvokkain, edellyttää, että kumpikin osapuoli on oireeton. 

 
Kouluterveydenhuolto noudattaa THL:n ohjeita, ja palvelut ovat oppilaiden ja opiskelijoiden käytettävissä. 
 

10 Uhat 
10.1 Oppilaan huoltajan väkivalta ja väkivallan uhka koulussa 

 
• Pyri ennakoimaan uhkatilanteita huoltajien kohtaamisessa 
• Pyydä tapaamiseen mukaan työtoveri, mikäli koet pelkoa tai epävarmuutta. 
• Pysy yllättävässä uhkatilanteessa rauhallisena, puhu selkeästi ja lyhyesti. 
• Älä vähättele uhkaajaa tai tämän esittämää sanomaa. 
• Myötäile ja jousta jyrkän provosoinnin sijaan. 
• Älä tee äkkinäisiä liikkeitä tai käännä selkääsi. 
• Keskeytä ja siirrä tapaaminen huoltajan kanssa, mikäli tilanne kärjistyy. 
• Pyri tarvittaessa voittamaan aikaa ja hälyttämään huomaamattomasti apua. 
• Kirjaa tapahtunut. 
• Ilmoita poliisille tapahtuneesta. 
• Kerro uhkatilanteesta rehtorille/vararehtorille/apulaisrehtorille tai kenelle tahansa koulun 

kriisiryhmän jäsenistä. 
• Työterveyshuolto auttaa välivallan ja väkivallan uhan työstämisessä. 

 

10.2 Aseellinen uhka 
SUOJAUDU VAARALTA, jos et tiedä missä suunnassa uhka tarkalleen on. 
LIIKU POISPÄIN vaarasta, jos tiedät missä suunnassa uhka on. 
SOITA numeroon 112 ja hälytä poliisi. 
ILMOITA uhasta koulun rehtorille/vararehtorille/apulaisrehtorille. 
NOUDATA saamiasi tarkempia toimintaohjeita. Erityiset poliisin laatimat toimintaohjeet ovat ainoastaan 
koulun rehtorin/vararehtorin/apulaisrehtorin tiedossa. 
 
Kriisiryhmä huolehtii avun tarjoamisesta oppilaille ja henkilökunnalle kriisiryhmän ohjeiden mukaisesti. 
 

10.3 Pommiuhka ja panttivankitilanne koulussa 
 
SOITA numeroon 112 ja hälytä poliisi. 
ILMOITA uhasta koulun rehtorille/vararehtorille/apulaisrehtorille. 
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ÄLÄ LEVITÄ varmistamatonta tietoa. Valtaosa pommiuhista on perättömiä, ja varmistamattoman tiedon 
levittäminen saattaa herättää turhaa epävarmuutta. 
NOUDATA saamiasi tarkempia toimintaohjeita. Erityiset poliisin laatimat toimintaohjeet ovat ainoastaan 
koulun rehtorin/vararehtorin/apulaisrehtorin tiedossa. 
Kriisiryhmä huolehtii avun tarjoamisesta oppilaille ja henkilökunnalle kriisiryhmän ohjeiden mukaisesti. 
 

11 Suojautuminen ja poistuminen 
 
Katso koulun oma suunnitelma. Päivittäkää suunnitelma vuosittain ja varmistakaa, että suunnitelman sisältö 
on kaikille tuttu. 
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12 Median kohtaaminen 
(Raundalen & Shultzin teoksen Krispedagogik 2007 mukaan) 

Koulu on julkinen paikka, mutta toimittajat tarvitsevat oppilaiden haastattelemiseen huoltajien luvan. 
Medialla on vastuu raportoida tapahtuneesta, ja koululla on vastuu suojata oppilaita ja henkilökuntaa. 
Keskeinen henkilö tiedottamisessa on koulun puhelimeen (kansliassa) vastaava henkilö. Hän voi valita, mihin 
puheluihin vastataan, ja samalla kertoa tulevista tiedotustilaisuuksista tai jo julkaistuista mediatiedotteista. 
Yhteydet tiedotusvälineisiin on hyvä pitää yhden henkilön ohjaksissa. Näin pystytään minimoimaan 
ristiriitaiset ja harhaanjohtavat tiedot.  
 

• Jos onnettomuus on juuri tapahtunut, pyydä saada palata asiaan tunnin–kahden kuluttua ja pidä 
lupauksesi. Koululla on mahdollisuus antaa tapahtuneesta oikea kuvaus tiedottamalla siitä julkisesti.  

• Jos esimerkiksi poliisilta on odotettava tarkempia tietoja, pyydä saada palata asiaan parin päivän 
sisällä.  

• Kerro toimittajalle, jos tiedottamista varten ei ole tarpeeksi tietoa tai akuutti kriisityö vie kaiken ajan; 
jo se on tiedottamista. 
 

Kun toimittaja soittaa: 

• Kirjaa muistiin: nimi, puhelinnumero ja median nimi. Anna toimittajan kertoa asiansa / esittää 
kysymyksensä, älä keskeytä. Kysy tarkentavia kysymyksiä, jotta osaat hahmottaa, mitä toimittaja 
haluaa.  

• Jos toimittajalla on vääristä taustatiedoista johtuvia käsityksiä, voit oikaista ne pedagogisesti.  
• Pyydä saada palata asiaan esimerkiksi tunnin kuluttua, jotta voit tarkistaa asioita ja ehdit miettiä ja 

puhua kollegoiden tai esimiehesi kanssa. 
• Sinulla on oikeus lukea ja hyväksyä suorat ja epäsuorat lainaukset ennen julkaisua. 

 

12.1 10 neuvoa median hyvään kohtaamiseen 
Hanki yleiskäsitys 
- Mitä on tapahtunut ja missä 
- Milloin 
- Kuka joutui tapahtuneen kohteeksi  
- Kuka hälytti kenet 
- Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty 
- Mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä 

Laadi työntekijöiden kanssa suunnitelma 
- Päätä heti, kuka hoitaa median 

Media 
Kun medioista soitetaan ensimmäisen kerran, 
voimme ilman täydellistä käsitystä asiasta:  
- pahoitella syvästi tapahtunutta 
- ilmaista osanottomme surussa 
- kertoa, että toimimme 
kriisisuunnitelmamme mukaisesti 
-kertoa, että oppilaita ja opettajia, joita 
tapahtunut koskee, seurataan 
- kertoa, että koulun 
kriisitiimi/koulupsykologi/koulukuraattori on 
kytketty asiaan 

-kertoa, että teemme kaikkemme, jotta 
saamme yleiskäsityksen tapahtuneesta 
 
Ensimmäisenä tiedotetaan omaisia 
Kriisin kohdatessa omaiset saavat kaiken 
saatavilla olevan tiedon ensimmäisenä. 
Omaisille voidaan harkinnan mukaan tarjota 
jokin tietty paikka, jossa asiasta tiedotetaan 
jäsennellysti. Siellä omaisille tarjotaan myös 
tukea, apua ja neuvoja suhtautumisessa 
mediaan. 

Oppilaat ja henkilökunta 
Oppilaita ja henkilökuntaa suojataan medialta. 
Heille tarjotaan apua ja lisäksi heidät kootaan 
yhteen tapahtuneen ja tulevan läpikäymiseksi. 
Tarvittaessa voidaan tarjota kriisitiimin, papin 
tai muun tahon apua.  

Tapahtunut on julkinen tieto 
Tapahtuneesta on voitava kertoa heti 
mainitsematta asianosaisten nimiä. 
Spekulaatioiden välttämiseksi kerro, milloin 
asiasta annetaan tiedote. Työnantajan on aina 
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tuettava ja suojeltava kriisin osallisia 
riippumatta siitä, ovatko he uhreja, tekijöitä, 
omaisia vai oppilaita.  

Vältä spekulointia 
Ensimmäisessä vaiheessa saa esittää vain 
faktoja. 

Myönnä, että tiedot tapahtuneesta ovat 
puutteellisia 
On hyväksyttävää myöntää, että kaikkea ei 
vielä tiedetä. Selitä medialle, että tällä 
hetkellä tiedetään tämän verran. Kerro, 
milloin palaat asiaan ja annat lisätietoja. Pidä 
lupauksesi. 

Varmista, että olet ensimmäinen, joka kertoo 
negatiivisesta uutisesta 

 
Kertomalla asiasta itse vältetään 
”paljastuksen” aiheuttama kohu. 

Pidä kirjaa 
Merkitse muistiin kaikki toimenpiteet ja 
yhteydenotot. Seuraa median toimintaa ja ole 
valmiina uusiin avauksiin. Vastuuhenkilönä 
voit tarjoutua välittämään median kysymykset 
oikealle henkilölle. Anna asianomaisen 
kuitenkin itse ratkaista, haluaako hän olla 
suoraan yhteydessä mediaan. Jos hän haluaa, 
tarjoa apuasi median kohtaamisen 
valmisteluun. Vältä liiallista ohjailua, jotta 
koulua ei myöhemmin voida syyttää 
sensuroinnista

12.2 TV 
• Pyydä kysymykset etukäteen. Onko lähetys suora vai voidaanko tehdä uusintaottoja? 
• Valitse kuvausta varten paikka, jossa tunnet olosi turvalliseksi. Paikaksi on hyvä valita muu kuin 

koulun toimisto/kanslia/opettajainhuone. 
• Minkä välittäminen on tärkeää? Sano asia mahdollisimman yksinkertaisesti. 
• Katsojat muistavat parhaiten lyhyet viestit. 
• Puhu selkeästi ja vältä ammattikieltä. 
• Katso haastattelijaan, älä kameraan. 

 

12.3 Mediatiedote –  mitä, missä, milloin, kuka, miten ja miksi? 
Mediatiedotteen sisältö: 

• päiväys 
• lyhyt otsikko 
• asiallista tietoa, faktoja 
• lähettäjän tiedot selkeästi 
• median yhteyshenkilön ja mahdollisesti muiden lisätietoa antavien henkilöiden yhteystiedot 

(puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Mieti etukäteen, mitä media voi kysyä. Kirjoita muistiin lyhyitä, 
helppotajuisia vastauksia.  

Valmis mediatiedote lähetetään medioille (STT, SPT, VBL, Pohjalainen, Yle Österbotten, Yle Pohjanmaa ja 
Radio Vaasa) ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Tiedotteesta kerrotaan kunnan verkkoviestijälle, jotta hän 
voi julkaista sen sosiaalisessa mediassa. Kriisitilanteissa ihmiset kääntyvät yleensä ensin sosiaalisen median 
puoleen. Sosiaalisen median käyttö kriisiviestinnässä auttaa välttämään verkkosivujen ylikuormitusta. Jos 
näin kuitenkin kävisi, vaihtoehtoisena tiedotuskanavana voidaan käyttää Facebookia ja Twitteriä.  
VBL online@vasabladet.fi nyheter@vasabladet.fi Pohjalainen toimitus@pohjalainen.fi STT toimitus@stt.fi 
SPT redaktion@svenskpresstjanst.fi YLE Österbotten osterbotten@yle.fi YLE Pohjanmaa pohjanmaa@yle.fi 
Radio Vaasa toimitus@radiovaasa.fi 
  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Journalistik
mailto:online@vasabladet.fi
mailto:nyheter@vasabladet.fi
mailto:toimitus@pohjalainen.fi
mailto:SPT%20redaktion@svenskpresstjanst.fi
mailto:osterbotten@yle.fi
mailto:pohjanmaa@yle.fi
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13. Malliviestejä 
13.1 Traaginen tapahtuma (koulussa) 

(Käytetään vain koulussa) 
 

Huoltajille 

Olemme saaneet tänään surullisen tiedon, että koulumme X luokan oppilas 
______________________________ on kuollut (äkillisesti). 

Asia koskettaa meitä kaikkia, mutta varsinkin luokan oppilaita. Opettajat ovat välitunneilla ja oppitunneilla 
keskustelleet tapahtuneesta oppilaiden kanssa. Oppilaille on tärkeää, että tapahtuneesta voidaan puhua ja 
muistella hyvää luokkakaveria. Koulussa järjestetään huomenna muistotilaisuus. 

On tärkeää, että myös oppilaiden kotona tiedetään tapahtuneesta. Tällainen suru-uutinen herättää monia 
erilaisia reaktioita, tunteita ja ajatuksia, joista on tärkeä puhua. Koulussa on huomenna paikalla myös 
kriisiryhmän edustaja / kuraattori / psykologi /seurakunnan pappi, jonka kanssa oppilaat saavat halutessaan 
keskustella.  

Älä epäröi ottaa yhteyttä koulun henkilökuntaan, jos perheenne kaipaa lisätietoja tai apua. 

Mustasaaressa xx.xx.20xx 

Rehtori 

Koulumme oppilas/opettaja XXX on saanut vakavia vammoja / kuollut onnettomuudessa, joka tapahtui xxx 
klo xxx (onnettomuuspaikka). (selitä lyhyesti, mitä xxx oli tekemässä.) Koulun kriisiryhmä on ryhtynyt 
valmistelemaan seuraavaa koulupäivää. Kutsumme sinut infotilaisuuteen xxxx klo xxx (missä). Rehtori xxx, 
puh. xxx, antaa tarvittaessa lisätietoja. 

Mustasaaressa xx.xx.20xx 

Rehtori 

13.2 Hautajaiskutsu 
Oppilaamme XXX haudataan (päivä) klo XXX. (oppilaan nimi) vanhempien kutsusta luokkamme osallistuu 
hautajaisiin. Osallistuminen (oppilaan nimi) hautajaisiin on luonnollisesti vapaaehtoista, mutta toivomme 
mahdollisimman monen osallistuvan. Hautajaisiin osallistuminen voi merkitä paljon oppilaiden työstäessä 
suruaan tulevina viikkoina. On tärkeää, että lapsella on hautajaisissa mukana aikuinen. Koulultamme 
(oppilaan nimi) hautajaisiin osallistuvat (aikuisten nimet). 

Mustasaaressa xx.xx.20xx 

Rehtori Luokanopettaja 

13.3 Oppilasta kohdannut traaginen tapahtuma 
(Otsikoi tilanteeseen sopivasti) 

Olet saanut suruviestin. Kaikki reagoivat omalla tavallaan sellaisessa tilanteessa. Suru ja sen käsitteleminen 
vie yllättävän paljon aikaa. Olosi voi olla pitkään itkuinen, huolestunut, ahdistunut tai pelokas, ja voit tuntea 
fyysistä pahoinvointia. Kiukku ja syyllisyydentunteet ovat nekin tavallisia reaktioita. Tällaiset tunteet voivat 
vaikuttaa tilanteeseen sopimattomilta ja järjenvastaisilta. On tärkeää, että voit puhua kaikista näistä tunteista 
muiden kanssa, sekä kavereiden että perheen kanssa. 

Koulussa voit hakea tukea koulukuraattorilta (nimi), koulupsykologilta (nimi), koulun terveydenhoitajalta 
(nimi) tai joltakin opettajalta, johon erityisesti luotat. 
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Jos haluat puhua tapahtuneesta tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä (keneen), puh. xxx. 

Mustasaaressa xx.xx.20xx 

Rehtori/Opettaja  

 

13.4 Opettajan kuolema 
 

Huoltajille 

Lapsenne on tänään surukseen saanut kuulla, että hänen opettajansa XXX on kuollut. Tämä koskettaa 
luonnollisesti meitä kaikkia ja erityisesti lastanne. Keskustelemme luokassa (opettajan nimi) kuolemasta 
tulevina päivinä ja järjestämme koululla (päiväys) klo XX lyhyen muistotilaisuuden, johon myös te vanhemmat 
olette tervetulleita. Tapahtuman avoin käsittely kotona merkitsee paljon lapsellenne. Jos tarvitsette 
lisätietoja tai apua, voitte ottaa yhteyttä koulumme rehtoriin. 

Mustasaaressa xx.xx.20xx 

Rehtori 

14. Muistohetken malli 
 

• Koko koulu kokoontuu yhteen fyysisesti tai digitaalisesti. 
• Rehtorin/opettajan alkusanat. 
• Pappi pitää muistohetken – puhe ja hiljainen minuutti. 
• Sytytetään kynttilä ja näytetään valokuva. 

Muistohetken jälkeen oppilailla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella omassa luokassa, jolloin 
asiasta voidaan puhua ikätasoisesti ja sen perusteella, miten tapahtunut on vaikuttanut oppilaisiin.  

 
Tärkeä tiedottaa koteja, mitä koulussa on tehty ja mitä apua on tarjolla, jos oppilaat tarvitsevat enemmän 
tukea. Huoltajille on hyvä kertoa myös oppilaan surureaktioista (ks. luku surureaktioista) ja että suruprosessi 
kesto vaihtelee. Kaikki surureaktiot ovat sallittuja, tärkeää on, että tuemme toisiamme.  
 
Muistohuone, jossa oppilaat voivat kirjoittaa muistokirjaan tapahtuneen jälkeen. 
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   KOULUN NIMI  

OSOITE  

HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112 

 

 

 

 

 

TULIPALO 

VAARA- JA UHKATILANNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMOITA KUNNAN KRIISIRYHMÄLLE TAPAHTUNEESTA 
Puh. 044 727 7333 

 
Tutustu tämän ohjeen lisäksi Mustasaaren perusopetuksen ja lukion 

kriisisuunnitelmaan. 

 

• Kerro, mitä on tapahtunut 

• Kerro tarkka osoite ja kunta 

• Toimi ohjeiden mukaan 

• Lopeta puhelu, kun saat siihen luvan 

• Opasta auttajat paikalle 

          
 

 
• PELASTA 
• VAROITA MUITA 
• HÄLYTÄ 112 
• SAMMUTA 
• RAJOITA paloa sulkemalla ikkunat 

ja ovet 
• OPASTA palokunta paikalle 
• MENE kokoontumispaikkaan 
• ANNA ensiapua 
• ÄLÄ POISTU kokoontumispaikalta 

ennen kuin saat viranomaiselta 
luvan 

Ryhmästä vastaava opettaja 
tarkastaa, että kaikki ovat päässeet 
kokoontumispaikalle. 
ILMOITA, JOS JOKU PUUTTUU! 

• Siirry sisätiloihin ja pysy siellä 
• Sulje ovet ja ikkunat, pysäytä 

ilmanvaihto 
• Avaa TV/radio: ”VAARATIEDOTE” 
• Lukitse ovet! 
• Vältä turhaa puhelimen käyttöä 
• Noudata henkilökunnan/viranomaisen 

ohjeita 
• Poliisi ilmoittaa, kun vaara on ohi! 

Poliisi         Palokunta 
Ambulanssi 
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