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KUN SOITAT HÄTÄPUHELUN: 
 

Pyri aina soittamaan itse, jotta välikäsiltä vältytään. 
 

1. Kerro ensin mitä on tapahtunut ja missä 
2. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. 
3. Toimi sinulle annettujen ohjeiden mukaan. 
4. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan. 

 



1. YLEISTÄ KRIISTÄ JA KRIISIVALMIUSSUUNNITELMASTA 
 
1.1 Määrittelyä 
 
 
Koulua koskeva kriisi voidaan määritellä oppilaalle tai koulunhenkilökunnalle koulussa, kotona tai 
ympäristössä tapahtuvaksi äkilliseksi, ennakoimattomaksi kärsimystä aiheuttavaksi muutokseksi 
tai menetykseksi. Tällaisia kriisejä ovat esimerkiksi oppilaan tai opettajan äkillinen kuolema, 
oppilaan tai henkilökunnan läheisen kuolema, vakava onnettomuus, vakava väkivaltatilanne tai 
väkivallan uhka. 
 
Kriisityön piiriin eivät kuulu ihmisen elämään kuuluva stressi tai ihmisen kehitykseen luonnollisena 
kuuluva kehityskriisi. 
 
Kriisityön tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti: 
 
- auttaa yksilöä ja yhteisöä todellisuuden kohtaamisessa 
- lievittää kärsimystä 
- tukea aikuisten ja lasten toipumista 
- auttaa kouluyhteisöä ja sen jäseniä säilyttämään toimintakykynsä 
- varmistaa koulutilanteen normalisoituminen 
- vahvistaa yhteisön ja sen jäsenten kykyä selviytyä vaikeissa tilanteissa. 
 
Onnettomuuksien ja kuolemantapausten varalle laadittu kriisivalmiussuunnitelma pyrkii 
auttamaan koulun henkilökuntaa kriisin sattuessa. Se on koulun konkreetti apuväline vaikeiden 
tilanteiden varalle. Kun kuolema tai onnettomuus kohtaa jotakin koulun oppilasta tai 
henkilökuntaa, on suuri merkitys niin oppilaille kuin opettajillekin, että koulu on parhaalla 
mahdollisella tavalla valmistunut traagisen tapahtuman kohtaamiseen. Vaikka tilanteet eivät 
olekaan täsmälleen samanlaisia toistensa kanssa, on niissä kuitenkin paljon yhteisiä piirteitä, joita 
kriisityössä mukana olevan on hyvä tietää. 
 
 
1.2 Liuksialan koulun kriisvalmiusryhmä 
 
 
Kriisivalmiusryhmä on se koordinoiva elin, joka jatkossa pitää huolta siitä, että koulun kriisivalmius 
on ajan tasalla. Kriisivalmiusryhmän tehtävä on olla koordinoimassa myös kriisityötä kriisin 
kohdatessa koulua sekä auttaa opettajia luokan kanssa tehtävässä jälkipuinnissa. 
 
Kun Liuksialan koulua kohtaa kriisi, tulee asiasta tiedon ensimmäisen saaneen ottaa yhteyttä 
rehtoriin ja ilmoittaa tapahtuneesta. Rehtorilla on kokonaisvastuu tilanteesta, kriisivalmiusryhmän 
kokoon kutsumisesta ja auttamistoiminnan käynnistämisestä. 
 



Kriisivalmiusryhmään kuuluvat: 
 
- rehtori 
- vararehtori 
- koulukuraattori 
- kouluterveydenhoitaja 
- erityisopettajat 
 
 
Kriisvalmiusryhmän kokoonpano samoin kuin koko kriisivalmiussuunnitelma tarkistetaan 
vuosittain. Yhteisen opettajankokouksen yhteydessä arvioidaan myöskin kuluneen vuoden 
tapahtumat kriisityön näkökulmasta ja tehdään tarvittaessa korjaukset ja lisäykset 
kriisivalmiussuunnitelmaan. 
 
 
 

2. TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA 
 

Kriisitoimintamallit tarjoavat melko yksityiskohtaisen yhteenvedon toimenpiteistä, joihin 
kuolemantapauksen ja muiden kriisitilanteiden yhteydessä on ryhdyttävä. Kaikkinensa on tärkeää, 
että koulun aikuiset ovat henkisesti valmistautuneet ja heillä on suunnitelma kriisejä ja yllättäviä 
kuolemantapauksia varten. Tällaiseen valmentautumisen on osoitettu antavan huomattavasti 
paremmat edellytykset selvitä yllättävistä kriisitilanteista kuin asenteen ’katsotaan kuinka käy’. 
 
Se, miten tilannetta koulussa käsitellään, riippuu paljonkin siitä, mitä on tapahtunut, esim. kuka on 
kuollut ja millä tavoin. Esimerkiksi opettajan tai oppilaan kuolema vaikuttavat suoraan koko 
kouluun kun taas oppilaan vanhemman kuolemalla on merkitystä usein vain yhdelle luokalle tai 
oppilaalle. Kuolemaan johtava onnettomuus koulumatkalla tai luokkaretkellä tahi lapsen 
itsemurha koetaan eri tavalla kuin pitkäaikaista sairautta seurannut kuolemantapaus. Jos useita 
oppilaita kohtaa kuolema samaan aikaan, tapahtuman vaikutukset koulun jokapäiväiseen elämään 
saattavat olla hyvinkin suuret. 
 
Kaikkinensa koulun tulisi edustaa lapselle turvallisuutta ja jatkuvuutta. Turvallisuus ja jatkuvuus 
ovat asioita, joihin koulun tulisi luoda mahdollisuus myös kriisin keskellä elävälle lapselle. Koulun 
aikuisille tällaisten puitteiden luominen on jatkuva oppimisen ja kokemuksista kehittymisen 
haaste. Seuraavassa käsitellään melko yksityiskohtaisesti erilaisia kriisitilanteita. Ohjeet on 
tarkoitettu muistilistaksi ja ajattelun selkiyttäjiksi tilanteissa, joissa toimintakyky yleensä 
heikkenee. 



2.1. Kuolemantapaus/oppilas 
 
Kaikkien kuolemantapausten käsittelyyn koulussa on materiaalia ja muistolaatikko, joka sisältää 
mm. valokuvakehyksen, liinan ja kynttilän. 
 
2.1.1. Välittömästi kuolemantapauksen jälkeen 
 
- Rehtori kertoo heti tiedon saatuaan (vanhempien suostumus kysyttävä ja samalla selvitettävä, 

mitä he haluavat kuolemaan liittyvistä asioista kerrottavan) tapahtuneesta luokanopettajalle ja 
muulle henkilökunnalle. 

- Luokanopettaja kertoo tapahtuneesta luokan oppilaille. Luokanopettaja on yhdessä oman 
luokkansa kanssa koko lopun koulupäivän ajan. 

- Luokanopettajan on hyvä huomioida seuraavia seikkoja: 

 Tapahtumasta tulee puhua avoimesti ja konkreettisesti. Tieto on paras lääke 
huhuja vastaan. 

 -Oppilaiden on hyvä saada puhua siitä, mitä ovat kuulleet asiasta, tällöin voit 
oikaista väärinkäsityksiä ja huhuja asian ympäriltä. 

 -Oppilaiden tulee saada kertoa myös siitä, mitä ajattelevat/tuntevat. Jotkut 
oppilaat saattavat ahdistua tilanteesta niin, että tarvitsevat henkilökohtaista 
keskusteluapua, jolloin esim. terveydenhoitaja tai erityisopettaja voi olla 
luokanopettajan tukena. Tällaisissa tilanteissa on hyvä varata ”resurssiaikuisia” 
opettajan tueksi. 

 -Kuolleen oppilaan pulpetin voi koristella kynttilällä, liinalla ja kukkasilla. 

 -Opettaja pyrkii organisoimaan oppilaiden kotiin menon niin, ettei kenenkään 
tarvitse olla yksin kotona. 

 
- Koulun muut opettajat kertovat tapahtuneesta omille luokilleen. 

 
- Kun kaikille luokille on kerrottu tapahtuneesta, lippu nostetaan puolitankoon. Mukan voi olla 

koko kouluväki tai vain ko. luokan oppilaat. 
 

- Menehtyneen oppilaan luokkatovereiden koteihin lähetetään lyhty kirjallinen viesti, josta 
ehdotusmalli liitteenä. 

 

 -Jos kuoleman tapaus on dramaattinen tai koskettaa jollain muulla erityisellä 
tavalla koko luokkaa, on hyvä järjestää luokan vanhemmille yhteinen 
keskustelutilaisuus. 

 
- Muistotilaisuus menehtyneen oppilaan luokassa. Tilaisuus on ehkä parasta järjestää vasta 

päivä sen jälkeen, kun kuolemantapauksesta on saatu tietää. 
 

 



2.1.2. Jälkityö 
 
 
- Luokanopettajan on tärkeää saada työtovereiltaan ja kriisiryhmän jäseniltä niin henkistä kuin 

konkreettistakin tukea ja apua. Olisi hyvä, jos opettaja löytäisi itselleen ”työparin”, jonka 
kanssa voisi pohtia luokassa nousevia kysymyksiä ja jolta voisi saada tukea vaikeitten hetkien 
tullen; kriisiryhmän jäsenet ovat tarvittaessa aina käytettävissä. 

 
- Opettajan tulee kiinnittää huomiota oppilaiden erilaisiin surureaktioihin. 

- -surun neljä vaihetta ovat: 
 
1. Sokkivaihe: Kestää silmänräpäyksestä muutamaan vuorokauteen. 
2. Reaktiovaihe: Saattaa kestää useita viikkoja. 
3. Työstämisvaihe: Saattaa kestää yli vuoden. 
4. Uudelleensuuntautumisvaihe: Voi kestää hyvinkin kauan. 
 

- Tarkempaa tietoa lasten suru- ja kriisireaktioista on ’Sureva lapsi ja koulu’ kirjassa s 12 – 30. 
- Jotkut oppilaat alkavat surra lähes heti saatuaan tiedon tapahtuneesta. Toiset reagoivat vasta 

pitkän ajan kuluttua. 
Syyllisyydentunne on lasten tavallinen reaktio. He tuntevat useimmiten syyllisyyttä siitä, että 
he ovat elossa ja voivat vielä leikkiä jne. Lapset ovat myös taikauskoisia ja voivat ajatella: 
”kuoliko hän, kun sanoin häntä tyhmäksi tai kun tönäisin häntä kerran”. Tällöin lasten 
ajatusten kuuleminen ja väärinymmärrysten korjaaminen on tärkeää. 
 

- Luokkakeskustelut ovat tärkeitä. Oppilaat voivat näin kertoa tapahtumaan liittyvistä ajatuksista 
ja tunteistaan. 

 

 -Luokkakeskustelut voidaan järjestää esim. debriefing-mallin mukaisesti, 
yksityiskohtainen kuvaus Atle Dyregrovin kirjassa Lapsen suru, sivu 84. Jos 
Debriefing tyyppinen tilanne on tarpeen, on hyvä pyytää mukaan koulutuksen 
saanut vetäjä (Setlementti yhdistys, puh. hätänumeroluettelossa). 

 

 -Kaikkiin lapsilta tuleviin kysymyksiin tulisi suhtautua myönteisesti ja kysymyksiä 
rohkaisevasti. Oppilaiden kysymykset toimivat ikään kuin karttana, joka näyttää, 
mitä lapset ajattelevat ja millä tasolla he asioita pohtivat. 

 

 -Ohjatut keskustelut saattavat olla joskus tarpeen: voit pyytää lapsia kertomaan 
tai kirjoittamaan esim. ”pahinta siinä oli, että….Kuullessani tapahtuneesta, 
ajattelin ensimmäiseksi…..” 

 

 -Monesti kuolema aiheuttaa myös kuolemaan liittyviä kysymyksiä: pelkoa omasta 
tai omien vanhempien kuolemasta, mitä kuolema on jne. Aikuisten on tärkeää 
olla kuululla ja suhtautua avoimesti salaamatta omia tunteita ja epätietoisuutta 
kuoleman suurten kysymysten edessä. 

 
- Lapsia on hyvä kehoittaa puhumaan tapahtuneesta myös kotona, kavereiden kanssa, pitämään 

päiväkirjaa ja käymään haudalla. 
 



- Rituaalit, kuten kirjeiden, korttien ja piirrosten tekeminen kuolleelle luokkatoverille on tapa, 
joka auttaa lasta ilmaisemaan kaipuuta ja surua. Muistamiset voidaan sitoa ja lukea esim. 
hautajaisissa, laittaa mukaan kuolleen ystävän hautaan tai antaa omaisille. 

 
- Pulpetti on kuolleen oppilaan symboli luokassa. Siksi on tärkeää, että pulpetti jää tyhjilleen. Se 

voi olla koristeltuna jonkin aikaa. Pulpetin poisviennin ajankohdasta on hyvä keskustella luokan 
kanssa ja sen siirtäminen esim. lukukauden lopussa voidaan tehdä yhdessä oppilaiden, esim. 
kuolleen parhaiden entisten ystävien kanssa. 

 
- Lasten on vaikea monesti löytää sanoja tunteilleen. Siksi symboliset eleet auttavat ja 

helpottavat selittämättömällä tavalla suruprosessissa ja auttavat jäsentämään kaoottisia 
ajatuksia ja tunteita. Oppilaat voivat tehdä muistokortit, istuttaa muistopuun, toimia jonkun 
kuolleen kuolemaan liittyvän asian hyväksi, tehdä jotain kuolleen koulutoverin omaisten 
hyväksi. Luokan kanssa voi käydä myös onnettomuuspaikalla, mikäli kuolema on tapahtunut 
tapaturmaisesti ja viedä tapahtumapaikalle muistokynttilät. 

 
- Terveydenhoitaja, koulukuraattori ja seurakuntapappi ovat tärkeitä resurssihenkilöitä jälkityön 

aikana. 
 

Lasten osallistumista hautajaisiin on enemmän kirjassa Dyregov & Ruandalen: Sureva lapsi ja 
koulu, s. 154 ja Dyregov: Katastrofipsykologian perusteet s. 279. 

 
2.2. Kuolemantapaus/henkilökunta 
 
2.2.1 Välittömästi kuolemantapauksen jälkeen 
 
- Rehtori kertoo tapahtuneesta henkilökunnalle 
 
- Opettajat kertovat tapahtuneesta oppilaille luokassaan. 

Jos luokan oma opettaja on kuollut, luokalle tuttu opettaja kertoo tapahtuneesta ja on yhdessä 
oppilaiden kanssa koulupäivän ajan. Opettajat organisoivat lasten kotiin menon niin, ettei 
kenenkään tarvitse mennä yksin tyhjään kotiin. 
 

- Kun kaikille luokille on kerrottu tapahtuneesta, nostetaan lippu puolitankoon. 
 

- Oppilaat saavat lyhyen kirjallisen viestin kotiin vietäväksi. (liite 1) 
 

- Muistotilaisuus pidetään joko erikseen luokassa/luokissa tai sitten koko koulun yhteisenä. 
Tilaisuus on usein parempi järjestää päivä sen jälkeen, kun kuoleman tapauksesta on saatu 
tietää. 

 
- Opettajankokous keskustelee kuolemantapauksen aiheuttamista konkreettisista järjestelyistä, 

kuten kontaktista omaisiin. 
 
2.2.2. Jälkityö 
 
- Jälkityöskentely kuten edellä: kuolemantapaus/oppilas. 

 
 



2.3. Oppilas menettää läheisensä 
 
2.3.1. Suruviestin välittäminen 
 
Periaatteessa on pyrittävä siihen, että tiedon lähiomaisen kuolemasta kertoo lapselle hänen oman 
perheensä jäsen, mieluiten jompikumpi vanhemmista. Jossakin tapauksessa suruviesti jää 
kuitenkin väistämättä opettajan tai koulun muun työntekijän toimitettavaksi. 
 
Seuraavat lähtökohdat on syytä huomioida, kerrottaessa yhdelle oppilaalle hänen läheisensä 
kuolemasta: 
 
- Henkilön, joka asiasta kertoo, pitää olla sellainen, johon oppilas luottaa, mieluiten oman 

opettajan. 
 

- Jos tieto on saatu puhelimitse, koulun on varmistuttava siitä, että se on paikkansa pitävä. 
Samalla, ennen kuin asiasta kerrotaan lapselle, tulisi ottaa selville, koska ja miten 
kuolemantapaus on sattunut. 

 
- Keskustelulle on etsittävä rauhallinen, häiriötön paikka. 

 
- Asiasta kerrottava avoimesti ja suoraan, mutta henkiselle valmistautumiselle on jätettävä 

kuitenkin tilaa. Kerro lapselle, että sinulla on hänelle surullisia uutisia. 
 

- Suruviestin kertomista ei pidä jättää koulupäivän loppuun, eikä asian vakavuutta pidä salata 
siihen asti, että oppilas pääsee koulusta. 

 
- Opettajan on varattava aikaa jäädä istumaan oppilaan seuraan sen jälkeen kun hän on 

kertonut surullisen viestin, niin että oppilaalla on tilaisuus saada tukea tunneilmaisulleen. 
 

- Älä jätä oppilasta yksin. Fyysinen koskettaminen saattaa vaikuttaa rauhoittavasti , mutta jollei 
oppilas sitä halua, hänen tahtoaan on kunnioitettava. 

 
- On syytä välttää sellaisia ilmauksia kuin ”Kyllä aika parantaa haavat” Ja ”Kaikki järjestyy” jne. 

 
- Saata oppilas kotiin tai sinne minne muu perhe on kokoontunut. 

 
- Kun oppilaalta tai muulta perheeltä on saatu lupa, luokkatovereille on kerrottava kuolemasta 

mahdollisimman pian. 
 

- Opettajan on hyvä olla yhteydessä kotiin ja osoittaa näin haluaan auttaa. 
 

 
2.3.2. Miten kohtaan luokan? 
 
- Kun koulussa saadaan tietää tapahtuneesta, omaisilta kysytään, voiko asiasta kertoa luokalle. 

Mikäli lapsi tai hänen omaisensa toivovat, ettei asiasta puhuta koulussa, on hyvä kuitenkin 
rohkaista asianosaisia ja perustella avoimen asiasta kertomisen tärkeyttä (väärän tiedon 
liikkeelle lähdön ehkäisy, puhumattomuuden tuoma eristyneisyys ja vaivautuneisuus 
luokkatovereiden keskuudessa). 



 
- Mikäli asiaa voi avoimesti käsitellä luokassa, voi oppilaiden kanssa keskustella, siitä mitä kukin 

on asiasta kuullut ja oikaista väärinkäsityksiä, joita. Tilanteessa varsin helposti syntyy. 
 

- On myös hyvä puhua kuolemasta, mitä se merkitsee (elintoiminnot ovat loppuneet, kuollut ei 
tunne enää kipua eikä kuollut enää palaa takaisin). Lasten kanssa on hyvä puhua kuolemaan 
liittyvistä rituaaleista. 

 
- On myös hyvä kertoa niistä reaktioista, mitä tällaisen tiedon kuuleminen tavallisesti synnyttää 

niin asianomaisessa koulutoverissa kuin muissa luokkatovereissakin. 
 

- Omaisensa menettänyttä oppilasta on hyvä valmistaa luokkatovereiden kohtaamiseen esim. 
keskustelemalla lapsen kanssa kahden kesken ja suunnittelemalla mitä ja miten kerrotaan 
haluaako lapsi kertoa itse vai kertooko opettaja. 

 
- Myös luokkaa on hyvä valmistella omaisensa menettäneen toverin kohtaamiseen. Teemaa voi 

viritellä esim. puhumalla siitä, mikä itseä auttaisi ja miten toivoisi muiden suhtautuvan jos 
omasta perhepiiristä olisi läheinen kuollut. 

 
-  Osanottokortin tai piirustuksen tekeminen surevalle luokkatoverille on konkreetti ele, jolla 

lapset voivat osoittaa myötätuntoa. 
- 



2.4. Onnettomuudet koulussa 

 
Seuraavassa on yleisiä onnettomuustilanteeseen sopivia toimintaohjeita. Luvussa kolme 
käsitellään vielä yksityiskohtaisemmin kouluväkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, 
itsemurhavaaraa, päihteitä ja muita vaaratilanteita koulussa. 
 
2.4.1. Välittömät toimet onnettomuuspaikalla 
 
- Ensimmäisen onnettomuuspaikalle tuleva opettaja ottaa heti yhteyttä rehtoriin ja pyrkii 

pitämään oppilaat poissa onnettomuuspaikalta. 
 

- Rehtori hälyttää ambulanssin. 
 

- Rehtori selvittää, ketkä oppilaista näkivät onnettomuuden ja järjestää jonkun joka pitää näistä 
huolta. Oma luokanopettaja tai terveydenhoitaja ovat luontevampia aikuisia tukemaan 
oppilaita näiden ensireaktioiden purkamisessa. Koteihin lähetettävän kirjallisen viestin tarvetta 
on syytä harkita. Mikäli mahdollista, pyritään järjestämään niin, että oppilaat voisivat olla 
yhdessä jonkun turvallisen aikuisen kanssa koulupäivän päätyttyä. 

 
2.4.2. Tiedottaminen 
 
- Rehtori ilmoittaa Sivistyskeskukseen (opetuspäällikkö) tapahtuneesta. 

 
- Rehtori ilmoittaa kotiin/koteihin onnettomuudesta. 

 
- Jos joku on saanut surmansa onnettomuudessa, sairaalaan, poliisiin otetaan yhteyttä 

normaalin käytännön mukaisesti. 
 

- Rehtori kertoo tapahtuneesta henkilökunnalle ja pyytää terveydenhoitajaa ja koulukuraattoria 
tulemaan paikalle tarpeen mukaan. 

 
- Luokanopettajan kertovat tapahtuneesta luokilleen avoimesti ja konkreettisesti. Oppilaiden 

tulee saada puhua siitä, mitä he ovat nähneet, mitä ajattelevat ja tuntevat. Luokanopettaja 
pyrkii järjestämään oppilaiden kotiin menon niin, ettei kenenkään tarvitse mennä yksin kotiin. 

 
2.4.3. Jälkityö 
 
- Opettajien tulee seurata oppilaiden reaktioita onnettomuuden jälkeen. Jotkut reagoivat 

välittömästi ja toisten kohdalla reaktioiden tunnistaminen on vaikeampaa. Reaktiota saattavat 
tulla vasta myöhemmin. Opettajan kannattaa konsultoida kriisiryhmää epäillessään oppilaan 
reaktioiden voimakkuutta ja varallisuutta.  

 
- Jos joku oppilas on loukkaantunut ja joutunut olemaan pitkään sairaalassa, luokanopettajan 

tulee pitää yhteyttä sairaalaan ja oppilaan perheeseen. 
 

 
 
 



3. TOIMINTAMALLIT MUISSA KRIISITILANTEISSA 
 

3.1. Väkivaltatilanteet 
 
KOULUKIUSAAMINEN/HENKINEN VÄKIVALTA 
 
Liuksialan koulussa ei hyväksytä kiusaamista. Siihen puututaan aina välittömästi seuraavin keinoin: 
 
Koulun taso 
 
-aiheen käsittelyä vanhempainilloissa, opettajainkokouksissa yms. 
-jatkettaan tehokasta välituntivalvontaa 
-vanhempia kannustetaan ottamaan yhteyttä luokanopettajaan heti kiusaamisen alettua. 
 
Luokan taso 
 
-keskustallaan luokassa miten koulussa toimitaan kiusaamistilanteessa 
-toimitaan luokkahengen parantamiseksi 
-luokka voi laatia säännöt kiusaamista vastaan 
-pyydetään ulkopuolinen aikuinen keskustelijaksi tarvittaessa (esim. Kouluterveydenhoitaja). 
 
Yksilötaso 
 
-vakavat keskustelut kiusaajien ja uhrien kanssa 
-vakavat keskustelut asianosaisten oppilaiden vanhempien kanssa 
-apu toisilta oppilailta 
-kiusaajien käyttäytymistä seurataan pitemmällä aikavälillä 
-luokan tai koulun vaihto vain, mikäli muista toimenpiteistä ei ole hyötyä 
 
 

3.2.Vakava väkivalta/pahoinpitely (oppilaisiin, opettajiin tai henkilökuntaan kohdistuva) 

 
Väkivaltaan täytyy aina puuttua. Jokainen tilanne on erilainen ja asioihin on reagoitava tilanteen 
vaatimalla tavalla. Väkivaltatilanteiden selvittelyssä on aina otettava huomioon kaikkien 
osapuolten oikeusturva. Henkilökunta tekee tilanteista aina kirjallisen selvityksen. 
 
Pahoinpitely on pääsääntöisesti asianomistajarikos. 
 
Kuitenkin jos teko tapahtuu yleisellä paikalla, jollaiseksi koulun alue on katsottava, tai jos kohteena 
on alle 15-vuotias pahoinpitely muuttuu virallisen syytteen alaiseksi, jolloin poliisille syntyy 
velvollisuus toimia. Velvollisuus toimia ei tarkoita välttämättä asian saattamista syyteharkintaan, 
vaan vähäisessä rikkeissä poliisi voi luopua enemmistä toimenpiteistä, ellei asianomistajalla ole 
vaatimuksia. Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan, mutta hän on 
korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. Monet koulussa tapahtuneista väkivaltatilanteista 
voidaan hoitaa sopimalla seuraamuksista oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. 
 
Vammat kannattaa aina tarkistuttaa lääkärillä/terveydenhoitajalla. 

 Vakavissa pahoinpitelyissä ja tappeluissa soita poliisi paikalle 



 Ole päättäväinen, rauhallinen ja oikeudenmukainen 

 Koeta saada tarvittaessa muita aikuisia riittävästi paikalle 
 
-Ohjaa ulkopuoliset pois paikalta 

 Tappelupukarit on erotettava toisistaan 

 ”Raivarin” ollessa kyseessä on ensisijaisesti estettävä henkilövahingot 
 
Anna ajan kulua ja osapuolten rauhoittua. Sen jälkeen on hyvä esitellä tarkkaan uhkaava tilanne, 
mikä laukaisi, olisiko joku voinut toimia toisin. Läheltä piti tilanteet on myös syytä tutkia tarkoin. 
 
Jälkipuinnissa on tärkeä käydä läpi, mitä todella tapahtui ja millaisia tunteita se itse kussakin 
herätti. Koska huhut ja liioittelu lähtevät herkästi liikkeelle ja elävät pitkään, on hyvä antaa 
oppilaille ja opettajille ja henkilökunnalle tarpeeksi tietoa tapahtuneesta. Turvallisuuden tunteen 
palauttamiseksi ja jokaisen oikeusturvan toteutumiseksi väkivaltatilanteiden seuraamukset on 
pohdittava tarkkaan. 
 
Tarvittaessa voi konsultoida työsuojeluvaltuutettuja ja juristia sekä ottaa yhteyttä nuorisopoliisiin 
(Poliisilaitos puh. 10022). 
 
Lapsen ja nuoren väkivaltainen käyttäytyminen on merkki hänen omasta pahoinvoinnistaan ja siksi 
väkivallan käyttäjän elämäntilanne on pyrittävä kartoittamaan, neuvoteltava huoltajan kanssa ja 
ryhdyttävä tarpeellisiin oppilashuollollisiin toimiin. 
 
Ilmoita oppilashuoltoryhmälle tapahtuneesta! 
Täytä turvallisuuslomakkeet! 
 
 

3.3. Seksuaalinen hyväksikäyttö 
 
On tärkeää, että oppilaat tulevat luulluiksi kertoessaan mahdollisesta seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. Hyväksikäytön epäily voi herätä monissa tilanteissa. Lapsi voi itse kertoa 
kokemastaan tai lapsen käyttäytyminen herättää epäilyn. Kun epäily herää, on tärkeää säilyttää 
kontakti oppilaaseen. 
 
Jos sinulle uskoudutaan 

 pyydä konsultaatiota oppilashuoltohenkilöstöltä (terveydenhoitaja/kuraattori) 

 kuuntele tarkoin kertomusta 

 tee tarkat muistiinpanot 

 pitäydy tosiasioissa, tukeudu yksityiskohtaiseen tietoon, älä mielikuviin 

 älä levittele tietoa, vaan pyydä konsultaatiota oppilashuoltohenkilöstöltä 

 kysy neuvoa, älä hätiköi 

 huomio kaikkien asianosaisten oikeusturva 
 
Älä levittele tietoa! 
 
Heränneiden seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjen selvittelyssä ja tutkimisessa tarvitaan 
monniammatillista yhteistyötä. 
 
Ahdistelu: esim. autoon houkuttelijat/ itsensäpaljastelijat 



Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää. Korosta lapsille, että vieraan aikuisen mukaan ei pidä missään 
olosuhteissa lähteä. Namuilla tai hellyttävillä eläimillä houkuttelu on tavallista, joten tähän on  
suhtauduttava vakavasti. 
Jos ahdistelu yrityksiä ilmenee 

 kuuntele lasta; pidä kertomus tiedollisella tasolla ja pyri estämään mielikuvituksen 
valloilleen pääseminen (hysteria). Ilmoita kouluterveydenhoitajalle ja rehtorille, joka 
päättää poliisille ilmoittamisesta. 

 huolehdi, ettei lapsi jää yksin pelästymisensä kanssa 
esim. päästyään koulusta (keskustele huoltajien kanssa). 

 koulun tasolla on syytä arvioida tiedottamista: lähetetäänkö tiedotetta tapahtuneesta.  
Huoltajille lähetettävissä tiedotteissa on syytä olla paimenkirjeensävy: ei syytä paniikkiin, 
puhukaa avoimesti lasten kanssa, sallikaa kysymykset, varatkaa aikaa lapsen kanssa 
olemiseen ja kuulolla pysymiseen, se on paras tapa saada tieto siitä, miten lapsi asian 
kokee. Huoltajille lähtevässä viestissä on hyvä korostaa lapsen peruskysymystä: olenko 
turvassa ja tapoja, miten tuohon kysymykseen voi aikuinen vastata. 

 
 

3.4. Itsemurhavaara 
 
Yleisohjeita 

 Et lisää itsemurhariskiä kysymällä suoraan: ”Koska, missä, miksi?” 

 Älä vähättele itsemurhauhkailuja. Ota ne vakavasti. 

 Älä tuomitse! Esim. ” On ilkeää tai tyhmää ajatella itsemurhaa.” 

 Älä tarjoa latteuksia ”Huomenna on kaikki paremmin…” 

 Jos mahdollista ohjaa uhkailija ammattiauttajan puheille. Kerro asiasta 
oppilashuoltoryhmälle tai jos kyseessä on opettaja- tai henkilökuntaan kuuluva rehtorille. 

 Jos olet huolissasi ao. henkilön turvallisuudesta, jää hänen seurakseen. Ehdota, että haette 
yhdessä lisäapua. 

 Puhu asianosaisen kanssa heti kun havaitset tilanteen. Voit osoittaa huolesi kysymällä 
esim. ”Vaivaako jokin asia sinua?” 

 Älä unohda, vaan seuraa tilanteen kehitystä. 

 Kuuntele! 
 
Merkkejä itsemurhavaarasta 
 

 Masentunut nuori ei välttämättä ajattele itsemurhaa. Kaikki itsemurhaa yrittäneet eivät 
välttämättä ole masentuneita, mutta näillä asioilla on merkittävä yhteys. 

 Aiempi itsemurhayritys 

 Puheet itsemurhasta, kuolemasta 

 Tuttavapiirissä itsemurha 

 Päihteiden väärinkäyttö 

 Heikko impulssikontrolli, impulsiivinen tai väkivaltainen käyttäytyminen 

 Liiallinen itsekritiikki, ei löydä ongelmanratkaisukeinoja 

 Äskettäin koettu tärkeä menetys 



3.5. Päihteet 
 
Päihteiden väärinkäytön tunnusmerkkejä: 

 Nuoren kaveripiiri vaihtuu 

 Nuoren rahantarve kasvaa; näpistelyt, ilkivalta, kauppaaminen lisääntyy 

 Koulumenestys laskee 

 Poissaolot lisääntyvät, aamu- tai maanantai poissaoloja 

 Epärealistisia puheita, tarinoita, valehtelua 

 Luonteessa muutoksia 

 Esiintyy pelkotiloja; ahdistuneisuutta; levottomuutta 

 Erilaisia fyysisiä merkkejä; riippuu käytetystä aineesta, esim. laajentuneet silmäterät, 
verestävät silmänvalkuaiset, vapina, hikoilu, laihtuminen/lihominen, uneliaisuus, 
tokkuraisuus 

 Haju, tietyille aineille ominainen esim. tinneri, kannabis 

 Esineet; piippu, veitset, aineenpalaset 

 ulkonäkö 
 
Mitkään merkit eivät yksin tai yhdessä välttämättä merkitse, että nuorella on päihdeongelma. 
 
Kun koulun työntekijä havaitsee oppilaan tilanteessa hälyttävää; Puhu rohkeasti oppilaan kanssa 
asiasta. Mikäli oppilas ei halua puhua omasta tilastaan, kerro oppilaalle että viet asian eteenpäin 
esim. koulun terveydenhoitajalle/kuraattorille. Älä lähetä oppilasta yksin eteenpäin. 
Vie/ota oppilas mukaasi ja vie toisen työntekijän luokse. Jää tarpeen mukaan vastaanottajan 
työpariksi tai sovi että tilallesi tulee toinen työntekijä esim. rehtori. 
 
Ole aktiivinen kuuntelija – silloin toiselle tulee olo, että välität ja voit kuunnella hänen tarinansa. 
Kysymysten tekeminen on osa aktiivista kuuntelua. Kysymyksillä saat lisätietoa. Varo syyttämästä. 
Voit osoittaa huolesi kysymällä esim. ”Olen huomannut, että olet viime aikoina vaikuttanut 
väsyneeltä. Vaivaako jokin asia sinua?”. 
 
Kerro huomiostasi. Kysy mistä on kyse, mitä nuori tuntee ja ajattelee. Kysy mitä ratkaisuja hän on 
miettinyt. 
 
Kysyminen ei aiheuta ongelmia. Päinvastoin antamalla nuoren puhua siitä mikä on jo hänen 
mielessään voi olla ensimmäinen ja isoin askel kohti ongelmanratkaisua. 
 
Ota yhteyttä oppilaan kotiin/huoltajaan. Tarvittaessa sovitaan huoltajan kanssa yhteydenotoista 
oppilaan kavereiden koteihin. Selvitä hoitoonohjauspaikat. Kriittisessä tilanteessa toimita oppilas 
hoitoon tai kutsu päivystävä lääkäri paikalle ja ilmoita vanhemmille. Tee poliisille ja lastensuojelun 
työntekijälle. Lastensuojelun alueellinen työntekijä Puh. 050 469 9724. 
Lastensuojelun sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella hätäkeskus puh. 112.  
 
Luokanopettaja/luokanvalvoja kertoo asiasta sopimuksen mukaisesti oppilaan luokassa. Asiasta on 
ehdottomasti sovittava vanhempien kanssa. 



 

3.6. Onnettomuudet ja ulkoiset uhat 
 
3.5.1. Vakava onnettomuus 

Onnettomuus koulussa 
» hälytyksistä huolehtiminen 

o poliisi 
o palokunta 
o ambulanssi 

» välittömästi ensiavusta huolehtiminen 
» silminnäkijöiden hoitaminen: lasta ei saa lähettää yksin kotiin 
» tiedottaminen tarvittaessa 

Onnettomuus koulun välittömässä lähiympäristössä 
» tiedottaminen oppilaille, kerrottava tosiasioita, ei huhuja 
» silminnäkijöistä huolehtiminen 
» tiedottaminen koteihin tarvittaessa 

 
 

POISTUMISKUULUTUS 
 
Opettajanhuoneeessa on kytkin, josta automaattinen, nauhoitettu kuulutus 
kytketään päälle! 
 
 
 
3.6.2. Tulipalo, säteilyuhka, kaasuvuoto yms. 
 
Toimitaan hälytyksen alettua väestönsuojeluohjeiden mukaisesti. 
 

 Tulipalon sattuessa poistutaan koulutalosta viipymättä ennalta määrättyyn paikkaan; 
Opettaja varmistaa, että luokka jää tyhjäksi. 

 Mukaan kengät ja ulkoiluvaatteet, ei reppuja. 

 Ikkunat ja ovet kiinni. 
 
HUOM! Poistumista harjoitellaan kerran lukukaudessa. Kokoontumispaikka on urheilukenttä! 
Säteilyuhan, kaasuvuodon tms. sattuessa toimitaan koulun ulkopuolelta tulevien ohjeiden 
mukaisesti. RADIO AUKI1 
 
3.6.3 Ulkopuolinen tunkeutuja koulussa 
 
Varkauksien ja muiden ikävyyksien ennalta ehkäisemiseksi kaikki ulkopuoliset koulun tiloissa 
liikkuvat tai käyttäytyvät (mielenhäiriö, päihtyneet…) ohjataan pois koulusta. Jos tilanne tai henkilö 
on vähänkin uhkaava, kutsutaan heti poliisit paikalle. 
 
 
MUISTA! Älä toimi yksin, vaan hae apua. 



 

LIITTTEENÄ KIRJEMALLEJA 
 
Kirjemalli koteihin, kun koulun henkilökunnan jäsen on kuollut 
(sovella tekstiä tilanteen mukaan) 
 
 
Koulumme on tänään saanut surullisen tiedon, että _____________________________on kuollut. 
Tämä on asia, joka koskettaa meitä kaikkia syvästi. 
Lähipäivinä tulemme antamaan aikaa tapahtumisesta puhumiselle. On tärkeää, että myös kotona 
voidaan puhua avoimesti tapahtuneesta. Älä epäröi ottaa yhteyttä koulun henkilökintaan 
lisätietoja tai apua kaivatessasi. 
 
 
Kirjemalli koteihin, kun oppilas on kuollut 
(sovella tekstiä tilanteen mukaan) 
 
 
_____ luokka on tänään saanut surullisen tiedon, että ___________________________ on kuollut. 
Tämä on asia, joka meitä kaikkia, varsinkin luokan oppilaita koskettaa. 
Lähipäivinä tulemme antamaan aikaa tapahtumisesta puhumiselle. On tärkeää, että myös kotona 
voidaan puhua avoimesti tapahtuneesta. Älä epäröi ottaa yhteyttä koulun henkilökintaan 
lisätietoja tai apua kaivatessasi. 
 
 
Hiljaisen hetken puhemalli 
 
 
Meidän koulumme on tänään pysäytetty suruviestillä 
 
________________________ on kuollut (yllättäen/pitkän sairauden jälkeen). 
 
Kiitämme siitä, että saimme pitää hänet luonamme. 
 
Muistamme, mitä olemme kokeneet yhdessä hänen kanssaan. 
 
Kiitämme niistä hetkistä, jotka nousevat mieliimme, kun olemme hetken yhdessä hiljaa. 
 
(Hiljaisuus, taustalla mahdollisesti musiikkia) 
 
 
Muisto menetetystä ystävästämme lohduttavat meitä surussamme. 
 
Rukoilemme Taivaan Isää, annamme rakkaamme sinun käsiisi. 
Annamme myös turvallisiin käsiin myös itsemme ja toisemme, 
surumme ja kaipuumme. 
Lohduta meitä ja ole meidän kanssamme. Aamen. 
 
 


