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1 MIKÄ ON TRAUMAATTINEN KRIISI? 
 
Kriisi voi olla yksittäisen ihmisen kokema yllättävä tilanne, joka järkyttää hänen mielensä 
tasapainoa. 
 
Kriisin voi aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus, sairaus, kuolema tai avioero. 
 
Kriisi voi myös koskettaa laajempaa yhteisöä, kuten koulua tai luokkaa. Aiheuttaja voi 
tällöin olla esimerkiksi tulipalo, koulun oppilaaseen/ oppilaisiin kohdistuneet väkivallanteot, 
mielenrauhan järkytykset jne.  
 
 

1.1 Kriisin vaiheet 
 

Kriisiin kuuluu erilaisia vaiheita ja jokainen käy ne läpi omalla tavallaan. 
 
 1. Shokkivaihe 
  - akuutissa vaiheessa 
  - kestää korkeintaan yhden viikon 
  - voimakkaita sekä fyysisiä että psyykkisiä reaktioita tai niiden 
     täydellinen puuttuminen 
 
 2. Reaktiovaihe 
  - 1-6 viikkoa tapahtumasta 
  - asteittainen tapahtuneen "rekisteröinti" 
 
 3. Käsittelyvaihe 
  - kestää kauan, jopa vuoden ajan tapahtumasta 
  - kriisireaktiot vähenevät hitaasti 
 
 4. Uudelleen asennoitumisvaihe 
  - kestää koko elämän 
  - tavallisia reaktioita: 
   - tuska, voimakkaat muistot, unihäiriöt 
   - suru, kaipuu, ikävä 
   - viha 
   - käytös, jolla pyritään saamaan huomiota  
     lähimmäiseltä, oppilastoverilta tai opettajalta 
   - syyllisyys, itsesyytökset, häpeä 
   - kouluvaikeudet 
   - ruumiilliset kivut ja pahan olon tunne 
   - aggressiivisuus 
   - kontaktien välttäminen 
   - fantasiat 
   - pessimismi 
   - persoonallisuuden muutokset 
   - vaikutukset kehitykseen ja kypsymiseen 
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2 KRIISIEN TUNNISTAMINEN JA ENNALTAEHKÄISY 
 

2.1 Opettajat ja henkilökunta 
 

Tiedottaminen oppilashuolto- ja kriisitoiminnasta. 
 
 1. Alkuinfo:  
  - oppilashuolto- ja kriisiryhmän kokoonpanot 
  - kriisitoimintamallikansio 
  - kriisien tunnistamisvalmiuksien lisääminen 
 
 2. Vuotuinen info: 
  - kriisiryhmän olemassaolo (uudet opettajat ja henkilökunta) 
  - kansio 
  - ajankohtaiset teemat 
  - asiantuntijat koulutustilaisuuksiin 
 
 3. Kriisiryhmän kokoontuminen kerran vuodessa: 
  - esimerkiksi syyslukukauden alussa. 
  - tarkistaa yhteystiedot 
  - kansio 
  - ryhmän kokoonpano 
 
Koko henkilökunnan koulutus, esimerkiksi yleinen kriisikoulutus ja ensiapukoulutus. 
 

Koulu kirjoittaa tähän oman kriisiryhmänsä  

 
 

2.1 Oppilaat ja vanhemmat 
 
Teemapäivät ja koulutustilaisuudet 
 
- kriiseihin liittyvien asioiden esiintuomista (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori jne.) 
- kriisipalveluiden tiedottaminen oppilaille (esim. syys- tai lukuvuositiedotteessa, eri 
ilmoitustauluilla) 
- ajankohtaiset teemapäivät oppilaille 
- asiantuntijat vanhempaintilaisuuksiin 
 
Elämänhallintataidot 
 
- Eri oppiaineissa ja tilanteissa asian käsittelyä. 
 
Kummi- ja tukioppilastoiminta 
 
- Osa tukioppilaista koulutetaan vertaisryhmätueksi kriisitilanteisiin. 
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3 TOIMINTAMALLIT 
 

3.1. Kiusaaminen 
 

 

Christina Salmivalli (1998); 
 
Koulukiusaaminen on sitä, kun toiset aiheuttavat tahallaan ja toistuvasti pahaa mieltä 
jollekin oppilaalle. 
 
Koulukiusaaminen voi ilmetä 
 
- sanallisesti: mm. nimittely, haukkuminen, pilkkaaminen, naurunalaiseksi tekeminen 
- fyysisesti: mm. töniminen, lyöminen, potkiminen  
- epäsuorasti: mm. pahan puhuminen selän takana, ryhmän ulkopuolelle jättäminen 
- omaisuuteen kohdistuvana: mm. tavaroiden ottaminen, piilottaminen, rikkominen 
- SOME – kiusaaminen: esim. poissulkeminen ryhmistä, häiritsevien viestin lähettäminen 
 
 
Ennaltaehkäisevät  toimet  
  - Selkeät säännöt ja rajat ja niistä tiedottaminen 
  - Selvä määrittely, mitä on kiusaaminen 
  - Hyvin hoidettu valvonta 
  - Nopea puuttuminen havaituissa tilanteissa 
  - Jatkuva keskustelu ja arviointi turvallisuustilanteesta 
 
Yksittäinen kiusaamistilanne 
  -Tilanne seis 
  - Kuuleminen ja kirjaaminen/muistio 
  - Keskustelu 
  - Anteeksi! 
  - Sopimus jatkosta 
  - Seuranta 
  - Tarvittaessa yhteys huoltajiin 
  - Toimijat: koulun koko henkilökunta 
 
KAMU –malli Toimintamalli kiusaamistapauksissa,  

Oppilashuoltosuunnitelman liitteenä 
 

ANKKURI-tiimi Monialainen työryhmä (poliisi, sosiaaliohjaaja, nuorisotyöntekijä, 
sairaanhoitaja) ennalta ehkäisevään toimintaan ja 
kiusaamistilanteiden jatkoselvittelyyn.  
Toimintamallin kuvaus Oppilashuoltosuunnitelman liitteenä. 

 

3.2. Kun kiusaamistilanteesta on vakavia seurauksia 
 

- Aina yhteys terveydenhoitajaan / koulun ensiapuvastaaviin, kriisi- tai   
     oppilashuoltoryhmän jäseniin 
- Aina yhteys huoltajiin 
- Pidä huolta myös kiusaajasta 
- Kriisi- tai oppilashuoltoryhmä selvittää viranomaisille ilmoittamisen tarpeen 
- Rangaistus / sovittelu 
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3.3. Kun kiusaaminen on jatkuvaa 
 

- Kiusaaminen on katkaistava 
- Oppilashuolto- / kriisiryhmä järjestää huoltajien tapaamisen, mahdollisesti myös   
     vanhempainillan 
- Asian käsittely ryhmässä / luokassa 
- Sopimukset 
- Seuranta 
- Rangaistukset / sovittelu 
 
 

 
3.4. Työpaikkakiusaaminen 
 
Jokaisen itsensä kiusatuksi kokevan oikeus ja velvollisuus on tuoda asia  esille. 
 
Käsitellään periaatteessa samalla tavalla kuin oppilaiden keskinäiset väkivaltatilanteet 
 
Asianomainen ottaa yhteyttä esimieheen. 
 
Rehtori keskustelee asianomaisten kanssa. Keskusteluissa on mukana aina myös joku 
muu henkilö, esimerkiksi apulaisrehtori. 
 
Rehtori pyrkii sovittelemaan tilannetta, ellei tulosta synny, edetään kaupungin 
työsuojeluohjelman mukaisesti. 
 
 

4 UHKAAVAT TILANTEET KOULUSSA 
 

4.1 Koulun ulkopuolelta tuleva uhka 
 

- esim. päihteiden tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö tai muuten 
väkivaltainen henkilö. 

 
- Aikuinen siirtää oppilaat turvaan sisälle ja lukitsee tarvittaessa ovet. 
- Ilmoitus rehtorille tai hänen varahenkilölleen, joka hälyttää viranomaiset. 
- Aikuinen pysyy oppilaiden kanssa sisällä. 
- Keskusradiolla tiedotetaan tarvittaessa tilanteesta luokkiin. 
- Koulun kriisiryhmä kokoontuu suunnittelemaan kriisin jälkihoitoa. 
 

4.2 Koulua koskeva uhkaus  
 
- netti-, tekstiviesti-, soittouhkaus jne. 
 
- Uhkauksiin on syytä suhtautua vakavasti. 
- Tieto uhkauksesta välittömästi rehtorille tai hänen varahenkilölleen, joka ottaa yhteyttä 
viranomaisiin 
- Jatkotoimenpiteet sovitaan viranomaisten kanssa. 
- Mikäli joku havaitsee uhkauksen kouluajan ulkopuolella, hän ottaa yhteyttä rehtoriin tai 
hänen varahenkilöönsä. Mikäli em. henkilöitä ei tavoiteta, otetaan suoraan yhteyttä 
asiasta yleiseen hätänumeroon 112. 
 



 7 

4.3 Pommiuhka 
 

- Tieto pommiuhkauksesta rehtorille tai hänen varahenkilölleen, joka ottaa välittömästi 
yhteyttä poliisiin. 
- Tilanteesta tiedotetaan henkilökunnalle, joka informoi oppilaita asiasta. 
- Noudatetaan viranomaisten ohjeita evakuoinnin suhteen.  
- Rehtori tai hänen varahenkilönsä tiedottaa asiasta yhteistyössä viranomaisten kanssa. 
- Huoltajille tiedotetaan tapahtuneesta viranomaisten kanssa sovitulla tavalla. 
- Koulun kriisiryhmä kokoontuu ja suunnittelee kriisin jatkohoitoa. 

 

KAIKISTA UHKATILANTEISTA TULEE TIEDOTTAA SIVISTYSTOIMENJOHTAJAA, 
JOKA TARVITTAESSA VIE ASIAN ETEENPÄIN.  
 
 
 

4.4 Toiminta onnettomuustilanteissa, joissa on mukana terveydelle vaarallisia 
aineita 

 
Havaitessasi vaaratilanteen, ilmoita rehtorille tai hänen varahenkilölleen. 
 

4.4.1 Kemialliset vaaratilanteet 

 
- pysy sisällä 
- sulje ovet ja ikkunat, huolehditaan ilmastoinnin sammuttamisesta. 
- kuuntele keskusradiota, ja toimi ohjeiden mukaan 
- jos tunnet merkkejä kaasusta, kastele paidan helma ja hengitä sen läpi. 
- älä kuormita puhelinverkkoa, ellet ole todellisessa vaarassa. 

 

4.4.2 Kaasuvaaratilanne sisätiloissa 

 
- huomatessasi kaasun hajua, kastele paidan helma ja hengitä sen 
lävitse. 
- huolehditaan ilmastoinnin sammuttamisesta. 
- kuuntele keskusradiota. 

 

4.4.3 Kaasuvaaratilanne ulkotiloissa 

 
- kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen tai siirry sisätiloihin ja toimi edellä 
mainitulla tavalla. 
- ellet pääse sisälle, pyri mahdollisimman korkealle, esim. mäen päälle 
- hengitä märän vaatteen läpi 
 

4.4.4 Toiminta säteilyvaaratilanteessa 

 
- säteilyvaarasta ilmoitetaan koulussa keskusradion välityksellä 
- pysy luokassa ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti 
- huolehditaan ilmastoinnin sammuttamisesta. 
- tarvittaessa siirrytään väestönsuojaan viranomaisten ohjeiden mukaan 
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4.5 Väkivaltatilanteet 
 
 - Toimi - älä käänny pois tilanteesta. Säilytä malttisi ja huolehdi omasta 
 turvallisuudestasi. 
 - Kehota lopettamaan väkivalta. 
 - Estä väkivallan jatkuminen. Toimi päättäväisesti, rauhoita osapuolia 
 - Hae mahdollisuuksien mukaan apua koulun muilta työntekijöiltä. 
 - Älä arkaile pyytää poliisia paikalle  (puh. 112). 
 - Tiedota opettajalle ja rehtorille. 
 - Tarvittaessa rehtori kokoaa kriisi-/oppilashuoltoryhmän, joka järjestää 
 kriisiapua. 
 - Tarvittaessa ota yhteys oppilaan huoltajiin ja pyydä, että he hakevat 
 oppilaan. 
 - Tarvittaessa poista oppilas luokasta tai koulusta, huolehdi myös valvonnasta. 
 - Mikäli oppilas ei suostu poistumaan, pyydä paikalle toinen aikuinen. 

 

 Tilanteen lauettua; 
 
 - Anna ensiapu ja ota tarvittaessa yhteys terveydenhoitohenkilöstöön 
 - Vie osapuolet rauhoittumaan eri tiloihin aikuisen valvonnassa. 
 - Kirjaa ylös tilanteen osapuolten ja silminnäkijöiden täsmällinen kuvaus 
 tilanteesta, ellei kyseessä ole poliisiasia. 
 - Aloita sovittelu mahdollisimman pian, ellei kyseessä poliisiasia. 
 - Mikäli väkivallasta on aiheutunut vammoja, asia viedään poliisin tutkittavaksi 
 joko suoraan tai huoltajan toimesta. 
 - Ilmoita asianosaisten huoltajille. 
 - Rehtori tai varahenkilönsä arvioi koulun sisäisen tiedottamisen tarpeen. 
 - Tilanteen jälkihoito sovitaan yhdessä huoltajien ja tarvittaessa viranomaisten 
 kanssa. 
 - Toimenpiteet kirjataan ylös 
 
 

4.6 Koulussa tapahtuva vakava uhka tai väkivallanteko 
 

 - Terä- tai ampuma-aseen, tulipalon tms. olleessa kyseessä tilanteen 
 havainnut ottaa välittömästi yhteyden poliisiin tai muuhun 
 pelastusviranomaiseen (puh. 112) ja toimitaan ohjeiden mukaan.  
   

 - Asiasta ilmoitetaan rehtorille tai hänen varahenkilölleen, joka ryhtyy 
 johtamaan tilannetta viranomaisten ohjeiden mukaan. Rehtori tai varahenkilö 
 huolehtii tiedottamisesta sivistystoimenjohtajalle ja hänen sijaiselleen 
(opetuspäällikkö), jotka huolehtivat tarvittaessa kaupungin johto-/kriisiryhmän 
kokoon kutsumisesta. 

 
 - Oppilaat siirretään turvaan mahdollisimman nopeasti viranomaisten 
 ohjeiden mukaan. Oppilaita ei jätetä ilman aikuisen valvontaa missään 
 vaiheessa. Oppitunnilla lukitaan ovi, peitetään ikkunat ja pysytään luokassa. 
 Luokasta poistutaan käytävään vasta kun siihen saadaan viranomaisen tai 
 rehtorin lupa. 
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 - Ainoa, joka huolehtii tiedottamisesta esim. median suuntaan on rehtori tai 
 hänen varahenkilönsä, jotka toimivat asiassa poliisin tai muun 
 pelastusviranomaisen sekä esimiestensä ohjeiden mukaan. 
  
 - Oppilaiden huoltajiin otetaan yhteyttä ja/tai tapahtumasta tiedotetaan 
 viranomaisten ohjeiden mukaan.  

 
Koulun kriisiryhmä suunnittelee kriisin jälkihoitoa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 
 

4.7 Tulipalo koulussa 
 

 - Oppilaat turvaan! (Sovitut poistumistiet ja turva-alue). 
 - Tee paloilmoitus (112). Ilmoita rehtorille tai hänen varahenkilölleen ja 
 kansliaan.  
 - Huolehdi rakennuksen tyhjentämisestä. 
 - Huolehdi alkusammutuksesta. 
 - Kun poistut viimeisenä paikalta, rajaa palopesäke sulkemalla ovet. 
 
  OPETTELE SAMMUTUSVÄLINEIDEN SIJAINTI! 
 

 

5 TAPATURMA TAI ONNETTOMUUS KOULUSSA 
 

5.1 Lievä koulutapaturma 
 

 - Huolehdi ensiavusta. 
 - Lähetä/vie oppilas terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen. 
 - Mikäli oppilasta joudutaan kuljettamaan terveyskeskukseen ja sen jälkeen 
      jatkohoitoon, oppilaan mukaan lähtee koululta saattaja. 
 - Ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti huoltajille. 
 - Tiedota asiasta rehtorille ja luokanopettajalle/-valvojalle. 
 
Täytä tapaturman jälkeen vahinkoilmoitus kansliassa. 
 
  

5.2 Vakava onnettomuus koululla 
 

 - Välitön ensiapu ja lisävaaran ehkäisy. 
 - Hälytys (112) tarvittaessa. 
 - Selvitetään, mitä todella tapahtui 
 - Rehtori tai hänen varahenkilönsä tiedottaa tilanteen mukaan: 

  kriisiryhmä 
                      koti 
                      opettajakunta ja muu henkilökunta    
                      oppilaat  
 - Valitaan vastuuhenkilö onnettomuuden uhrille tai uhreille: 
       on oppilaan kanssa, kunnes huoltajat saapuvat paikalle tai joku 
  muu ottaa vastuun. 

 
      LASTA/NUORTA EI SAA JÄTTÄÄ YKSIN. 
 
 - Silminnäkijöiden auttaminen.                   
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 - Kuunteleminen. 
 - Keskusteleminen. 
 

5.2.1. Ohjeet vaaratilanteessa 

Kukin koulu tekee oman suunnitelmansa sekä harjoittelee toimintaa. 
Vrt. koulun pelastus- ja/ tai valmiussuunnitelma. 

 
 
6 KUOLEMANTAPAUKSET 
 
 

6.1 Oppilaan, opettajan tai muun koulun henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai 
lähiomaisen kuolema 

 

 - Otetaan yhteyttä koulun kriisiryhmään.  
 - Tiedon tultua kouluun lippu nostetaan puolitankoon.          
 - Kuolemasta tiedotetaan omaisten toiveet huomioiden, etenkin ryhmälle tai 
 luokalle, jota se erityisesti koskee 
 - Vietetään hiljainen hetki (valokuva, valkoinen liina, muistoruno, laulu yms.)  
      Tavarat löytyvät opettajien työhuoneesta. 
 - Mikäli kuolema koskettaa erityisesti jotain ryhmää tai luokkaa, järjestetään 
 heille mahdollisuus keskusteluun. 
      
 

6.2 Koululla tapahtuva oppilaan kuolema 
 

- Tapahtumapaikalle haetaan heti aikuisia. 
 - Tapahtumapaikka rauhoitetaan. 
 - Otetaan yhteys hätäkeskukseen 112. 
 - Kutsutaan välittömästi kriisiapua. 
 - Kutsutaan viranomainen, joka selvittää tutkinnan tarpeen ja vie suruviestin. 
 - Tapahtumasta ilmoitetaan koko koululle. 
 - Tarvittaessa otetaan yhteyttä oppilaiden koteihin. 
 
 

6.3 Oppilaan lähiomaisen kuolema 
 

 - Rehtori tiedottaa asiasta oppilasta opettaville opettajille. 
 - Mikäli oppilas on koulussa, saata hänet rauhalliseen paikkaan, missä 
 omaiset voivat kertoa hänelle suruviestin 
 - Edetään lapsen ehdoilla. 
 - Mikäli oppilas tai hänen omaisensa pyytävät tai antavat luvan, kerro 
 tapahtuneesta luokalle ja keskustele asiasta, mikäli oppilaat tuntuvat 
 tarvitsevan sitä 
 - Huomioi luokkasi kanssa oppilaan suru hienovaraisesti. 
 - Mikäli tapahtunut askarruttaa oppilasta, pyydä apua kriisi- tai 
 oppilashuoltoryhmältä. 
 - Mikäli oppilas jää koulusta pois, eikä kotoa ole otettu yhteyttä, soita hänelle. 
 - Mikäli oppilaan käytöksessä tai ulkonäössä tapahtuu selvä muutos tai 
 muuten olet huolissasi hänestä, ota yhteys oppilashuoltoryhmän jäseniin 
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6.4 Koulun opettajan tai muun työntekijän kuolema 
 

 - Tiedon tultua kouluun lippu nostetaan puolitankoon ja toimitaan edellisen 
 sivun ohjeiden mukaan 
 - Rehtori tiedottaa tapahtuneesta koko kouluyhteisölle. 
 - Mikäli menehtyminen sattuu koulupäivän aikana, toimitaan edellisen sivun  
                      ohjeiden mukaan 
 - Tarvittaessa pyydetään kriisiryhmältä tukea. 
 
 
7 PÄIHTEET  
 

7.1 Päihteiden käytön tunnistaminen oppilaan kohdalla  
 

Päihteiden käyttöön voivat viitata esimerkiksi seuraavat asiat: 
 
 Kaveripiiri vaihtuu. 
 Rahantarve voi kasvaa: näpistelyä, ilkivaltaa yms. 
 Koulumenestys laskee. 
 Poissaolot lisääntyvät: aamu- tai maanantaisin poissaoloja. 
 Epärealistisia puheita, tarinoita, valehtelua. 
 Muutoksia luonteessa. 
 Esiintyy pelkotiloja, ahdistuneisuutta, levottomuutta. 
 Haju (tietyille aineille ominainen, esim. tinneri, kannabis). 
 Esineet: piippu, veitset, aineenpalaset. 
 Ulkonäkö tai olemus muuttuu. 
 

7.2 Oppilaan päihteiden käytön epäily 
 

 - Keskustele oppilaan kanssa ja kirjaa havaintosi ylös.  
 - Seuraa käyttäytymistä. 

- Yhteys terveydenhoitajaan, oppilashuoltoryhmän jäseniin tai poliisiin (esim. 
koulun nimikkopoliisi). 

 - Ota yhteyttä huoltajiin. 
 
 

7.3 Oppilaan päihteiden käyttö koululla 
 
 - Keskustele oppilaan kanssa. Pyydä oppilashuoltoryhmän jäsen ja/tai 
 terveydenhoitaja mukaan. 
 - Ota yhteyttä huoltajiin ja pyydä heitä hakemaan oppilas pois koulusta. Mikäli 
 yhteyttä huoltajiin ei saada, poliisi ja/tai sosiaalityöntekijä huolehtii oppilaan 
 pois koululta. 
 - Ota päihteet lapselta/ nuorelta pois mahdollisuuksien mukaan.  
 - Tapauksesta tehdään lastensuojeluilmoitus.  
 - Järjestetään keskustelutilaisuus, jossa ovat mukana esim. 
 oppilashuoltoryhmän jäseniä, huoltajat, oppilas, luokanopettaja/-valvoja 
 - Vakavassa tilanteessa oppilas kuljetetaan terveyskeskukseen. 

 - koululla on oikeus tarkistaa oppilaan reput (työrauhalaki) 

 

Myrkytystietokeskuksen puhelinnumero on 09 – 471977. 
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7.4 Oppilaan huoltajien päihteiden käyttö 

 

 - Tuo ongelma oppilashuoltoryhmän tietoon, missä mietitään tarvittavat 
 toimenpiteet. 
 - Tue oppilasta. 
 - Tee lastensuojeluilmoitus. 
 
 

7.5 Oppilaan mielenterveysongelmat 
 

Mikäli huomataan poikkeavaa käytöstä, esim. masennusta tai psykoottista 

käyttäytymistä, otetaan yhteys kuraattoriin ja/tai terveydenhoitohenkilöstöön. 

Psykoottisesti käyttäytyvän oppilaan tunnusmerkkejä voivat olla esimerkiksi: 

 

 Vetäytyminen, pyrkimys olla yksin. 
 Sekavat tai epärealistiset puheet. 
 Rituaalit, pakkotoiminnat. 
 Ikätasoa lapsellisempi toiminta. 
 Suhtautuminen koulutyöhön muuttuu, ei välitä koulutyöstä 
     tai yrittää tehdä enemmän kuin jaksaa. 
 Erikoinen toiminta, jota ei itse halua tai osaa selittää. 
 Vihjailee avuntarpeestaan. 
 Ulkoinen olemus voi muuttua äkkiä (hoitamattomuus). 
 Tunneilmaisun kapeutuminen tai muuttuminen.  
 Harhaluulot 
 

 

 
7.6 Opettajan tai koulun muun työntekijän päihteiden käyttö tai 

mielenterveysongelmat 
- Kerro epäilysi ja /tai huolesi esimiehelle, joka ryhtyy selvittämään asiaa 

Savonlinnan kaupungin päihdeohjelman ja yleisten ohjeiden mukaisesti. 
 
 
 
8 OMAISUUSRIKOKSET 
 

 

8.1 Näpistykset ja varkaudet 
 

 - Koulussa tehdään tilannearvio ja ollaan tarvittaessa yhteydessä poliisiin 
 - Tapahtuneesta ilmoitetaan huoltajille. 
 

8.2 Ilkivalta  
 

 - Kirjallinen selvitys tapahtuneesta jokaiselta asiasta tietävältä. 
 - Keskustelu asianomaisten, opettajan sekä oppilashuoltoryhmän jäsen 
 kanssa. 
 - Tapahtuneesta ilmoitetaan huoltajille. 
 - Tarvittaessa pyydetään apua poliisilta (112). 

  jos oppilas ei suostu tarvittavaan yhteistyöhön. 
  kun on tapahtunut murto.  
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  kun kadonnut omaisuus on arvokas. 
 -  Oppilas korvaa aiheuttamansa vahingon. 
 - Mikäli asia tapahtuu opintokäynnin tai retken aikana, toimitaan asiassa em. 
 tavalla. 
 - Tarvittaessa huoltajat noutavat oppilaan kotiin. 
 
 

 

9 MUITA ERITYISKYSYMYKSIÄ 
 

9.1 Oppilaan tai työntekijän vakava sairaus 
 

Tilanteesta kerrotaan kodin tai työntekijän toiveet huomioiden. 
 
 - Tiedosta ensiapuohjeet kriittisen tilanteen varalle. 
 - Pidä yhteyttä sairastuneeseen henkilöön. 
 
 

9.2 Oppilaan tai työntekijän itsemurha tai sen uhka 
 

 - Suhtaudu vakavasti itsemurhauhkailuihin tai –vihjailuihin. 
 - Keskustele kuuntelun sijasta:  
       ”Mitä tarkoitat sanoessasi, ettei elämälläsi ole enää väliä?”  
 - Ota yhteyttä huoltajiin tai oppilashuoltoryhmän jäseniin ja kerro huolesi. 
 Työntekijän ollessa kysymyksessä esimieheen ja/tai työterveyshuoltoon. 
 
 - Mikäli jotakin tapahtuu 
   Tiedota asiasta omaisten toiveet huomioiden. 
   Käsittele asiaa enemmän ryhmissä, joita se koskee. 
   Huomioi muut itsemurhaa ajattelevat. 
   Huolehdi jälkihoidosta. 
   Ilmaise osanottosi omaisille. 
 

9.3 Perheväkivalta oppilaan tai työntekijän kotona  
 

Tarkoittaa esim. lyömistä, uhkailua, pelottelua, eristämistä, seksuaalista alistamista ja 
taloudellista väkivaltaa. 
 
Mikäli havaitset oppilaan tai työntekijän käyttäytymisessä ja /tai olemuksessa muutosta: 
 
 - Esitä huolesi tekemistäsi havainnoista oppilaalle ja huoltajille tai työntekijälle 
      tarkentaaksesi tilannetta. 
 - Seuraa tilannetta ja kirjaa havaintosi. 
 - Mikäli asia huolestuttaa sinua edelleen, ota yhteyttä rehtoriin tai 
 oppilashuoltoryhmän jäseniin. Tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus 
 

Huom. uusi lastensuojelulaki. 
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9.4 Seksuaalisen hyväksikäytön epäily  
 

 - Ota yhteys oppilashuoltoryhmään, joka päättää jatkotoimenpiteistä (mm. 
 kuka keskustelee asianomaisen kanssa?, otetaanko yhteyttä 
 terveydenhoitoon? tehdäänkö lastensuojeluilmoitus? Yhteydenotto huoltajiin).  
 
  - Oppilaaseen kohdistuvassa ahdistelussa, esim. ”autoon pyytelijät”: 
   - keskustele ahdistellun kanssa ja huolehdi tarvittaessa oppilaiden 
        turvallisuudesta.  
   - kirjaa havaintosi ja mahdolliset tuntomerkit. 

  - yleensä aina yhteydessä poliisiin, jonka kanssa sovitaan   
  jatkotoimenpiteistä 

   - poliisin ohjeiden mukaisesti ota yhteyttä huoltajiin ja kerro tilanteesta. 
       - Tarvittaessa sovitaan jälkihoidosta 
 
 Toiminta vakavissa seksuaalisissa väkivaltatilanteissa  
    Välittömästi yhteys lääkäriin/terveydenhoitajaan.  
    Tapauksesta on tehtävä rikosilmoitus. 
  On huolehdittava siitä, että asianmukainen jälkihoito  
  järjestetään.  
    Asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä  
 

Huom. uusi lastensuojelulaki. 
 

9.5 Toistuvat poissaolot 
 

- Lisääntyneet ja selvittämättömät poissaolot ovat merkki jostain ongelmasta oppilaalla.   
- Ota asia puheeksi oppilaan ja huoltajan kanssa. 
- Selvitä poissaolojen syyt. 
- Tee sopimus jatkosta. 
- Seuraa tilannetta. 
 

Kaikissa perusopetuksen kouluissa noudatetaan yhteistä toimintamallia, jolla 
puututaan oppilaan toistuviin   poissaoloihin. Poissaolomalli on 
oppilashuoltosuunnitelman liitteenä. 
 

 

9.6 Oppilaan luvaton poistuminen koulupäivän aikana  
 
Kun tiedetään, että oppilas on ”karannut” koulusta: 

- välitön ilmoitus huoltajalle, jonka kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Jos huoltajaa ei 
saada kiinni, ilmoitetaan poliisille. 

 
 

Tähän koulut voivat lisätä oman tarkennetun toimintamallinsa luvattomien 
poissaolojen suhteen. 
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10 TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT (Laita puhelimen viereen!) 
 
YLEINEN HÄTÄNUMERO   1 1 2 
 
POLIISI                                        1 1 2   
 

Savonlinnan poliisiasema vaihde   0295 450 311 
Poliisipäivystys (rikosilmoituset)  0295 415 455, 0295 415 400 
 

PÄIVYSTYS                       116 117 
 
PALOKUNTA                                          1 1 2   tai  päivystys 020 1334463 
 
KESKUSSAIRAALA, VAIHDE                        015 527 2000 
 
PÄÄTERVEYSASEMA   015 527 7112 
 

NUORISOPSYKIATRIAN PKL.  044 417 2830 
 
LASTEN JA NUORTEN PALVELULUUKKU  015 527 7000 
 
MYRKYTYSKESKUS                            0800 147 111 tai 09 – 471 977 
 
KESKUSHAMMASHOITOLA               015 527 7114 
 
KRIISIKESKUS, Olavinkatu 40 A                            0440-273 700  
 
TURVAKOTI KOTILO, Neitsytkatu 1                            050 415 4376  
 

PERHEPALVELUKESKUS, Keskussairaalantie 6 044 417 2841 

Sairaalan F-rak.4. krs 
 
SOSIAALITOIMI, Olavinkatu 27                                 044 417 4121 
 
SEURAKUNTA (Ev.lut.), Kirkkokatu 17                          (015) 576 800 
 
LASTEN JA NUORTEN PUHELIN (MLL)  116 111 
ma - pe 14 - 20, la - su 17 - 20 
www.mll.fi/nuortennetti 
 
IRTI HUUMEISTA RY   0800 980 66 
Valtakunnallinen palveleva puhelin 
ma-to 9–15 sekä 18–21, pe 9–15. 
 
PALVELEVA PUHELIN Kirkon keskusteluapu 0400 221180 
ev. lut. srk. Avoinna joka ilta klo 18 - 24. 
 
RIKOSUHRIPÄIVYSTYS   116 006 
ma–pe klo 9–20 
 
SPR auttava puhelin   020 701 2000 
 
TUKINAINEN (seksuaalinen väkivalta  0800–97899 
Ma–to klo 9–15, ei pe 
la-su ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21.  
TUKINAINEN – juristipäivystys  0800–97895 
ma–to klo 11–16 
 
NAISTEN LINJA   0800 02400 
ma-pe 16-20 
 
Nollalinja    0800 05005 
 
A-KLINIKKA    044 417 3751   


