
Puustellin koulun kriisisuunnitelma 
 
Määritelmä: Kriisiksi määritellään oppilaan tai koulun työntekijän kuolema, oppilaan 
lähiomaisen kuolema tai itsemurha, mutta myös vakava onnettomuus, kouluväkivalta, 
hysteerisyyttä aiheuttava huhu, tulipalo tai muu uhkatilanne. Tarkoituksena on toimia heti, 
jotta apua tarvitsevat saadaan seurantaan ja vältytään asiaa suurentelevilta huhuilta. 
 
 
1. Koulun kriisiryhmä 
 
1.1. Kokoonpano 
Mika Aikkila rehtori 
Riitta Kotilainen vararehtori 
Hanna Huuskonen oppilaanohjaaja 
Ulla Hintsanen kouluterveydenhoitaja 
Jonna Laitinen koulukuraattori 
 
1.2. Tehtävät 
* kriisiryhmä kutsutaan koulun rehtorin avuksi kriisitilanteessa 
* kriisiryhmä kutsuu tarvittaessa henkilökunnan koolle 
* miettii jatkotoimenpiteet yhdessä kodin kanssa 
* harkitsee ulkopuolisen avun tarvetta henkilökunnalle ja oppilaille 
* pitää kriisisuunnitelman ajan tasalla 
* ylläpitää kouluttautumista kriisityöhön 
* perehdyttää uudet työyhteisön jäsenet 
 
2. Tiedottaminen 
 
2.1. Tiedottaminen kriisitoiminnasta 
* informaatiota henkilökunnalle 
* informaatiota vanhemmille vanhempainilloissa 
* tietoa oppilaille 
 
2.2. Tiedottaminen kriisitilanteessa 
Henkilö, joka on saanut tiedon tapahtuneesta, on vastuussa siihen asti, kun hän on 
välittänyt tiedon rehtorille. 
Rehtori selvittää: 
* mitä asia koskee 
* mitä on tapahtunut ja missä 
* miten kaikki tapahtui ja mitä tapahtumasta tiedetään 
Jos rehtori ei ole paikalla, vararehtori on vastuussa. 
Rehtori kutsuu kriisiryhmän avukseen. 
Opettajakuntaa ja muuta koulun henkilökuntaa informoidaan tapahtuneesta. 
Opettajat saavat ohjeita asian käsittelystä luokissa. 
Tärkeää on antaa oikeita tietoja ja estää siten huhuja. 
Kaikki tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti rehtorin kautta. 
 
 
 
 



3. Toimintamalleja eri kriisitilanteissa 
 
3.1. Onnettomuus koulussa 
Hälytä ambulanssi/muut opettajat avuksi 
Aloita ensiapu 
* tieto terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen 
* tieto rehtorille/kriisiryhmälle/henkilökunnalle 
* oppilaat pois onnettomuuspaikalta 
* silminnäkijät erilleen; heistä pidetään erityistä huolta 
* ilmoitus huoltajalle mahdollisimman pian 
* asian käsittely luokissa 
* kirjallinen viesti koteihin asiasta 
* järkyttyneimmät oppilaat koteihin vain aikuisen mukana 
* asian jälkikäsittely luokissa 
* oppilaiden seuranta 
 
3.2. Oppilaan kuolema 
Oppilaan kuolemasta perheelle ilmoittaa pappi, poliisi tai sairaala. 
* tiedon saanut opettaja informoi rehtoria 
* rehtori informoi opettajia ja muuta henkilökuntaa 
* luokan opettaja neuvottelee kriisiryhmän kanssa, kuka toimii perheen 
yhdyshenkilönä 
* perheen toivomuksia kunnioitetaan kaikissa asioissa, etenkin asiasta 
tiedottamisessa 
* keskustelu luokissa/muistaminen 
* oppilaiden seuranta 
 
3.3. Opettajan tai koulun muuhun henkilökuntaan kuuluvan kuolema 
Rehtori informoi henkilökuntaa/luokkia yhteisesti. 
Kriisiryhmä keskustelee ulkopuolisen avun tarpeesta 
* jälkikäsittely henkilökunnalle 
* keskustelu luokissa 
* muistaminen: suruliputus, hiljainen hetki, hautajaiset jne. 
* oppilaiden seurantaa 
 
3.4. Oppilaan lähiomaisen kuolema 
* tieto rehtorille ja kriisiryhmälle 
* tieto kaikille opettajille ja avustajille 
* kotoa lupa saada kertoa asiasta muulle luokalle 
* luokan huomio oppilaalle 
* oppilaalle keskustelumahdollisuus 
* oppilaan seurantaa 
 
 
3.5. Itsemurhan uhka 
Puhu oppilaan kanssa: 
* älä jätä yksin 
* tarjoudu pohtimaan ongelmaa, ei ratkaisemaan sitä 
* kaikki vihjeet otettava todesta 
* yhteys kotiin ja ammattiauttajaan 



3.6. Itsemurha 
Koskettaa aina koko kouluyhteisöä. 
KODIN KANSSA SOVITTAVA, MITEN TOIMITAAN. 
Jälkikäsittely erittäin tärkeää. 
* tieto rehtorille/kriisiryhmälle 
* tieto koulun henkilökunnalle 
* tieto oppilaille: perheeltä lupa kertoa tosiasiat, jotta perättömät huhut 
estettäisiin 
* tiedote mahdollisista reaktioista ainakin oman luokan koteihin 
* jälkikäsittely henkilökunnalle 
* ERITYINEN TUKI JA SEURANTA SLMINNÄKIJÖILLE JA 
LÄHIMMILLE YSTÄVILLE 
* keskustelu luokissa 
* oppilaiden seurantaa 
* muistaminen koulussa ja luokassa 
 
3.7. Väkivalta tai väkivallan uhka 
* tartuttava tilanteeseen 
* yhteys kriisiryhmään ja rehtoriin 
* rehtori informoi muita tapahtuneesta 
* yhteys poliisiin/vanhempiin 
 
3.8. Päihteet 
* ks. toimintamalli päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa 
 
3.9. Vakava uhkatilanne 
Näitä ovat mm. suuronnettomuus, tulipalo, ammuskelu jne. 
* kriisiryhmä ja opettajat auttavat tilanteessa mukana olleita 
* tiedotus 
* suuronnettomuuden jälkihuolto ihmisille järjestetään viranomaisten 
pyynnöstä 
 
4. Kriisitilanteen arviointi 
Henkilökunta arvioi kriisiryhmän kanssa, miten tilanne hoidettiin. 
Tarvittaessa konsultoidaan mukana olleita ja tehdään tarvittavat 
muutokset kriisivalmiusohjelmaan. 


