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Toimintaohjeita äkillisissä kriisitilanteissa 

 

 

Äkilliset kriisit ovat yllättäviä ja voimakkaita tapahtumia, jotka järkyttävät ja aiheuttavat kärsi-

mystä miltei kenelle tahansa. Äkillisen ja järkyttävän tapahtuman kokeneen tasapaino järkkyy 

ja hän joutuu ainakin väliaikaisesti vaaraan joutua pois ns. toleranssi-ikkunastaan, eli kyvys-

tään kestää ja käsitellä tapahtunutta ilman, että hän traumatisoituu.  

 

 

1. Henkeä tai terveyttä uhkaavia tilanteita tai onnettomuuksia 

 

1.1. Oppilaalle tapahtunut tilanne; kotona 

 

- mikäli oppilas on tuonut esiin joutuneensa kodissaan henkeä tai terveyttä uhkaavaan 

tilanteeseen (toisen henkilön aiheuttamana), tulee hänet ohjata oppilashuollon työn-

tekijän kanssa keskusteluun  selkeä lastensuojelun intervention tarve  oppilaan 

tilanne arvioidaan akuutisti ja turvataan, ettei hän joudu enää vaaraan  huolehdi-

taan siitä, että oppilas saa tarvitsemansa tuen jatkossakin 

 

- ko. tilanteesta ei koulun henkilöstöllä ole lupa keskustella muiden oppilaiden tai ul-

kopuolisten, asiaan kuulumattomien henkilöiden kanssa (vaitiolovelvoite)  oppilas-

huoltohenkilöstö arvioi tiedon siirron tarpeellisuuden jokaisen kohdalla erikseen 

 

- mikäli kotona on ollut esim. tulipalo, tapaturma tai muu vakava henkeä uhannut ti-

lanne  ohjaus oppilashuollon työntekijän tuen pariin  tilanteen kartoitus ja jatko-

suunnitelman teko 

 

- mikäli tilanne on jo muiden viranomaisten hoidossa, tehdään yhteistyötä heidän 

kanssaan  kartoitetaan tilanne ja tehdään jatkosuunnitelmaa 
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1.2 Oppilaalle tapahtunut tilanne; koulumatkalla 

 

- mikäli oppilas on tuonut esiin joutuneensa koulumatkallaan henkeä tai terveyttä uh-

kaavaan tilanteeseen, tulee hänet ohjata oppilashuollon työntekijän kanssa keskus-

teluun  tarkkaillaan hänen vointiaan, arvioidaan koulukuntoisuus ja suunnitellaan 

yhdessä jatkoavun tarve  kartoitetaan, millainen tilanne ollut kyseessä, mitä tilan-

teessa on tapahtunut, onko tilanteeseen pyydetty viranomaisia, ketä mahdolliset vi-

ranomaiset olivat, tietääkö oppilaan kotiväki/vanhemmat tapahtuneesta (ellei tiedä, 

tulee ilmoittaa), oliko paikalla muita oppilaita (keitä he olivat)  mikäli läsnä myös 

muita oppilaita, pyritään selvittämään heidän tilanteensa 

 

- toiminta suunnitellaan kriisiryhmään kuuluvien kesken sen mukaan, millainen tapah-

tuma ollut kyseessä 

 

1.3 Oppilaalle tapahtunut tilanne; koulussa 

 

- mikäli oppilaaseen kohdistuu henkeä tai terveyttä uhkaavaa käytöstä toisen oppilaan 

tai jonkun aikuisen taholta, akuutissa tilanteessa vaara täytyy eliminoida  akuutisti 

oppilaan rauhoittaminen  poliisi ja lastensuojelu hoitavat asiaa (jatkossa)  koulun 

kriisiryhmä kokoontuu tapahtuneen johdosta ja sopii asian jatkokäsittelystä 

 

- mikäli kyseessä kahden oppilaan välinen, henkeä tai terveyttä uhannut tilanne  po-

liisi ja mahdollisesti lastensuojelu pyydetään akuutisti paikalle  tiedottaminen kotei-

hin heidän(kin) toimestaan  jatkossa oppilashuollon henkilöstö selvittää tilannetta 

oppilaita tapaamalla  

 

- mikäli kyseessä oppitunnilla tapahtunut tahaton loukkaantuminen  akuutti apu; am-

bulanssin kutsuminen tai terveydenhoitajan ensiapu  jälkihoito ja selvittely asian 

mukaan  mm. korvausvelvoitteen selvittäminen 

 

1.4 Oppilas on ollut näkemässä toisen ihmisen henkeä tai terveyttä uhan-

neen tai hengen vaatineen tilanteen 

 

- mikäli asia tulee tietoon koulussa  oppilas tulee ohjata oppilashuollon henkilöstön 

tukeen  jatkosuunnitelma tilanteen mukaan  
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- mikäli koko luokka tai suuri määrä oppilaita ollut näkemässä tilanteen  asian jatko-

käsittely opettajan tai/ja oppilashuollon henkilöiden kanssa kriisityön periaatteita nou-

dattaen 

 

1.5 Henkilöstölle tapahtunut kriisitilanne 

 

- kriisiryhmä koolle  sovitaan miten toimitaan 

 

- mikäli vaaratilanne tapahtuu työaikana/työpaikalla  jatko poliisin, työterveyshuollon 

ja kriisityön avulla  

 

- mikäli henkilöstöön kuuluvan vaaratilanne tapahtui oppilaan toimesta  em. lisäksi 

ilmoitus myös lastensuojeluun 

 

- mikäli vaaratilanne tapahtuu muualla kuin koulussa  asian esiin tuominen työyhtei-

sössä vain asianosaisen luvalla  

 

1.6 Liikenneonnettomuus 

 

- mikäli onnettomuus koskee yhtä henkilöä  akuutti hoito terveydenhuollon toimesta 

 jatkohoito tilanteen mukaan  

 

- mikäli onnettomuus on laajempi ja tapahtuu oppilasryhmälle  akuutti ensiapu ter-

veydenhuollon, poliisin, sosiaalitoimen ja kaupungin kriisiryhmän toimesta  koulun 

kriisiryhmä heti koolle yhteisten jatkotoimen suunnittelua varten  onnettomuuden 

käsittely sekä koulun että luokkatasolla  tarvittaessa koulun henkilöstölle ja kriisi-

ryhmälle apua koulun ulkopuolisilta tahoilta (kuten Kriisikeskus)  faktat  oppilai-

den ohjaus mediakäyttäytymisessä 

 

- onnettomuuden käsittely koulun henkilöstön kanssa yhteen kokoontuen 

 

- onnettomuuden käsittely kriisiryhmässä  suunnitellaan jatkotoimet 
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2. Kuolemantapaus 

 

2.1 Oppilaan kuolema 

 

- mikäli oppilaan kuolema on yllättävä tapahtuma (onnettomuus, itsemurha, väkival-

lasta johtuva), kriisiryhmä kokoontuu  sovitaan yhdessä miten toimitaan akuutissa 

vaiheessa ja miten toimitaan jatkossa 

 

- suruliputus vasta asiasta tiedottamisen jälkeen 

 

- joko luokanvalvojan tai oppilashuollon henkilön toimesta oppilaan vanhemmilta kysy-

tään, saako oppilaan kuolemastaan keskustella koulussa: mikäli vanhemmat kieltävät 

asian käsittelyn  oppilashuolto tuo heille esiin kuolemaan liittyvien tunteiden käsit-

telyn tärkeyden oppilaiden surutyön alkamisen helpottamiseksi  vanhempia ohja-

taan myös (mahdollisesti tarvittavan) avun pariin 

 

- mikäli vanhempien kielto asian yhteiselle käsittelylle (esim. luokassa) on ehdoton, 

noudatetaan sitä ja oppilaille kerrotaan, että vanhempien toiveesta johtuen emme voi 

asiaa käsitellä (tämä kielto ei koske kuitenkaan tilannetta, jossa oppilas itse nostaa 

asian esiin oppilashuollon työntekijän kanssa) 

 

- oppilaille järjestetään tilanteesta riippuen sekä akuuttia että pidempikestoista tukea 

oppilastoverin kuoleman johdosta (oppilashuollon henkilöt avainasemassa)  tuki 

voi olla sekä ryhmämuotoista, että yksilöille kohdennettua surutyötä  tukea tarjo-

taan aktiivisesti 

 

- kouluyhteisössä järjestetään muistotilaisuus  

 

- vanhemmille ja läheisille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulussa pidettävään 

muistotilaisuuteen (rehtori organisoi) 

 

- vanhemmilta kysytään, saako koulun edustaja ja oppilaita osallistua hautajaisiin (rehtori 

organisoi) 

 

- oppilaille sekä koulun aikuisille hankitaan muistokirja, johon he voivat kirjoittaa jäähy-

väisensä  muistokirja voidaan sijoittaa rauhalliseen tilaan esim. kahden viikon 
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ajaksi (oppilaan valokuvan kanssa)  muistokirja viedään vanhemmille hautajaisten 

mentyä 

 

- näin toimitaan, mikäli kuolema tapahtuu lukuvuoden aikana 

 

2.2 Henkilöstöön kuuluvan kuolema 

 

- mikäli henkilöstöön kuuluva kuolee äkillisesti  koulun kriisiryhmä kokoontuu ja sopii 

siitä, miten toimitaan  

 

- kuolema aiheuttaa paljon keskustelua kouluyhteisön sisällä  kokoonnutaan yhteen  

 

- hänen lähiomaiseensa ollaan yhteydessä (rehtori) ja tiedustellaan, onko hänellä toi-

vetta siitä, miten asiaa voidaan käsitellä kouluyhteisössä 

 

- luokkayhteisöissä kuolemaa voidaan käsitellä kertomalla ne tosiasiat, mitkä on mah-

dollista kertoa  pysytään vain niissä  

 

- oppilaille tulee järjestää tilaisuus surra  rauhalliseen tilaan perustetaan muisto-

huone, jossa muistokirja ja kuva  oppilaat ja henkilöstö voivat käydä jättämässä 

hyvästit  muistokirja luovutetaan hautajaisten jälkeen omaisille 

 

- oppilaiden on saatava tuottaa muistojaan kuolleesta myös ex-tempore; osa surutyötä 

 

- mikäli henkilöstöön kuuluneen menehtyminen pitkäaikaiseen sairauteen on odotetta-

vissa  kouluyhteisö muistaa häntä ja hänen omaisiaan sopivaksi katsotulla tavalla 

 

- mikäli henkilöstöön kuuluva kuolee itsemurhan kautta  kriisiryhmä kootaan yhteen 

 henkilöstö kokoontuu yhteen  kriisiapu ja mahdollisuus olla työskentelemättä 

(sijaisjärjestelyt) on turvattava 

 

2.3 Oppilaan läheisen kuolema 

 

- mikäli kyseessä on odotettavissa ollut kuolema  oppilaan kanssa voidaan tehdä 

mm. surutyökirjaa (oppilashuoltohenkilö)  
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- mikäli kyseessä oppilaan omaisen yllättävä kuolema  oppilashuoltohenkilöt ottavat 

vastuun oppilaan tukemisesta ja järjestävät tarvittaessa mm. kriisiavun perheelle 

 

2.4 Henkilöstöön kuuluvan läheisen kuolema tai läheisen vakava sairaus 

 

- tieto tapahtuneesta tulee työntekijältä itseltään tiedustellaan ko. työntekijältä, halu-

aako hän työyhteisön muiden jäsenten tietävän tapahtuneesta (ellei halua, asiasta ei 

ole syytä keskustella) 

 

- mikäli työntekijä antaa luvan kertoa työyhteisössä  voimme muistaa häntä kukka-

lähetyksellä ja mahdollisella vierailulla kotiin (mikäli työntekijä sitä haluaa/toivoo) 

 

- mikäli kuolema on yllättävä (erityisesti väkivaltainen/itsemurha/onnettomuus)  

voimme ohjeistaa häntä kriisityöntekijän avun pariin 

 

- ohjataan työntekijää ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon  

 

- sijaisjärjestelyt hoidetaan tarvittaessa  

 

 

3. Itsemurhayritys 

 

3.1 Oppilaan itsemurhayritys 

 

Voidaan tehdä jako itsemurhayritykseen a) kotona tai b) koulussa. 

 

Mikäli oppilas on yrittänyt itsemurhaa kotona ja siitä tulee tieto kouluun  varmistetaan 

oppilashuollon keinoin, että ko. oppilas ja hänen perheensä saa tilanteen vaatimat tukitoi-

met. Sovitaan, kuka oppilaan kotiin on yhteydessä (kriisiryhmässä).  

 

Oppilastoverit tulee huomioida  koskettaa itsemurhaa yrittäneen kaveripiiriä voimakkaasti 

 heidät tulisi kartoittaa ja ohjata oppilashuollon tuen piiriin (joko ryhmänä tai yksilöinä). 
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Itsemurhaa yrittäneen tilanne tulee kartoittaa oppilashuollon työntekijöiden toimesta  apua 

tarjottava aktiivisesti. Muu tarvittava tuki tulee kartoittaa ja järjestää. Yhteistyöstä muiden 

auttavien tahojen kanssa tulee sopia.  

 

Koulussa itsemurhaa yrittänyt oppilas ohjataan akuutisti (terveydenhuollon toimesta) hoi-

toon. Soitetaan 112  kerrotaan tilanne ja huolehditaan siitä, että ko. oppilas ei vahingoita 

itseään enempää. Varmistetaan se, että huoltaja saa tiedon tapahtuneesta välittömästi. Var-

mistetaan, että kriisiryhmä kokoontuu välittömästi ja sopii jatkotoimista asian suhteen.  

 

Ko. oppilaan läheisimmät ystävät/kaverit tulee kartoittaa ja koota heidät keskusteluun oppi-

lashuollon työntekijöiden kanssa (joko ryhmänä tai yksilöinä). 

 

Huolehditaan siitä, ettei tapahtunutta käsitellä asiattomasti luokissa  voidaan todeta ko. 

oppilaan saavan nyt apua. Oppilaiden kanssa voi käydä yleisluonteista keskustelua itsemur-

han yrittämiseen johtaneista tekijöistä, ei ko. henkilökohtaisesta tilanteesta. Oppilashuollon 

henkilöstöä voi pyytää apuun myös tähän.  

 

Käydään yhteinen keskustelu (seuraava päivänä) ko. tilanteessa läsnä olleiden ja kriisiryh-

mään kuuluvien kesken.  

 

Itsemurhaan yrittäneen koulunkäynnin jatkuminen tulee turvata. Oppilaan kanssa keskus-

tellaan tapahtuneesta (se henkilö, joka tuli paikalle ensimmäisenä ja oppilashuollon toimija).  

 

Voidaan tarvita erityisjärjestelyitä, jotka toteutetaan oppilashuollon toimesta. Varmistetaan, 

että psyykkinen tuki jatkuu.  

 

3.2 Henkilöstöön kuuluvan itsemurhayritys 

 

Kuuluu terveydenhuollon piiriin  tulee huomioida työterveyshuollon toimesta, että ko. hen-

kilö saa tarvitsemansa avun elämäntilanteeseensa.  

 

Rehtori/koulun johtaja on yhteydessä ko. henkilön kanssa ja sopii työhön liittyvistä järjeste-

lyistä ja siitä, käsitelläänkö asiaa työyhteisössä.  
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4. Erilaisia uhkaavia tilanteita koulussa 

 

Koulussa voi tapahtua monia uhkaavia tilanteita. Jako voidaan tehdä yksilöön kohdistuviin uh-

kaaviin tilanteisiin ja laajempaa yhteisöä uhkaaviin tilanteisiin. Voimme jakaa vielä yhteisöä 

koskevat tilanteet A) luokkatason uhkaan, ja B) koko koulua koskevaan uhkaan, ja C) opetta-

jayhteisöä koskevaan uhkaan.  

 

 

4.1 Tulipalo koulussa, koulupäivän aikana 

 

Mikäli tulipalon laajuus on selvästi rajattu, hoidetaan sammutustyö siihen tarkoitukseen olevilla 

välineillä. Jälkisammutus tarvittaessa palokunnan toimesta. Riippuen siitä, onko tulipalo va-

hinko vai tahallinen teko, hoidetaan jatkotoimet sen mukaan. Kun palo sammutettu  tiedote-

taan oppilaille vaaran olevan ohi (mikäli savunmuodostus oli havaittavissa laajemmalti koulu-

rakennuksessa). 

 

Mikäli tulipalo on laajempi tai on epäily siitä, että palo voi olla laajempi, soitetaan palokunta 

paikalle. Kuulutus vaarasta annetaan pakkosyöttönä kaiuttimien kautta (rehtori/turvallisuusvas-

taava/apulaisrehtori). Savunmuodostuksen ja terveysvaaran vuoksi oppilaat ja henkilöstö pois-

tuvat harjoitellulla tavalla, turvallisuussuunnitelmassa määrättyihin paikkoihin. Palolaitos ja po-

liisi hoitavat oman osuutensa ja ohjeistavat koulun toimintaa.  

 

Rehtori tiedottaa tapahtuneesta koteihin; mahdollisista haitoista koululle ja seuraavan päivän 

opetusjärjestelyistä.  

 

Mikäli tulipalon syttymissyy on tahallinen  tukitoimet sen mukaan. Jos tulipalo aiheutuu op-

pilaan toimesta  oppilashuollon, lastensuojelun ja mahdollisesti muut tukitoimet. Jos tulipalo 

aiheutuu ulkopuolisen tekijän toimesta  käsitellään asiaa koko kouluyhteisön kanssa  mitä 

tapahtui, mitä jatkossa tapahtuu, miten turvallisuudesta huolehditaan jatkossa. 

 

Suurpalon riski voi aiheuttaa suurta turvattomuuden kokemusta ja varuillaan oloa (etenkin 

stressaavissa oloissa elävillä lapsilla). Rehtori tiedottaa koteihin tapahtuneesta ja tarjolla ole-

vasta oppilashuollon psykososiaalisesta tuesta.  
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4.2 Tulipalo koulussa muuna aikana (illalla, yöllä, viikonloppuna, loma-aikana) 

 

Mikäli tulipalo aiheuttaa suurta vahinkoa koulurakennukselle, se aiheuttaa väistämättä suuria 

muutoksia koulutyöhön. Koulun kriisiryhmä ja turvallisuusvastaavat kokoontuvat mahdollisim-

man pian sopimaan tarvittavista tukitoimista (velvollisuus osallistua). Koulutoimen johdon toi-

mesta järjestetään korvaavat tilat.  

 

Kriisityöltä pyydetään apua asian organisoimiseen. Oppilaat kootaan tulipaloa seuraavana 

koulupäivänä samaan tilaan ja kerrotaan se, mikä on tapahtuneesta tosiasiallisesti tiedossa. 

Oppilaiden kanssa keskustellaan tapahtuneesta. Akuutisti oireilevat oppilaat ohjataan oppilas-

huollon tukeen. Koulutyön jatkuminen turvataan mahdollisuuksien mukaan.  

 

4.3 Aseellinen uhka 

 

Aseellisen uhkan sisältäviä tilanteita voi olla monenlaisia. Toimintatapa valitaan sen mukaan. 

Mikäli oppilas uhkaa aseella (puukko, ampuma-ase tmv.) yksittäisen oppilaan tai henkilöstöön 

kuuluvan terveyttä tai henkeä, tilanteeseen puututaan  ase pyritään saamaan oppilaalta pois. 

Uhkaavasti käyttäytyvä henkilö pyritään eristämään muista. Muut oppilaat ja henkilöstö suoja-

taan uhkalta. Kutsutaan paikalle poliisi sekä lastensuojelun päivystys arvioimaan jatkotoimia. 

Sekä tekijän että kohteena olleen oppilaan huoltajille tieto tapahtuneesta (poliisi). Jatkossa 

asiaa hoidetaan kriisiryhmän toimesta.  

 

Mikäli oppilas tai koulun ulkopuolinen henkilö aiheuttaa uhkatilanteen ja kohteena useita hen-

kilöitä  turvallisuussuunnitelman mukainen toiminta. Jatkossa kriisityöskentely; kriisiryhmä 

organisoi.  

 

4.4 Suuronnettomuus muualla tai toisessa koulussa tapahtunut onnetto-

muus  

 

Toisessa koulussa tapahtunut suuronnettomuus tai vakava uhkatilanne saavuttaa nopeasti 

myös muut koulut (somen kautta). Oppilailla on mahdollisesti ystäviä/sukulaisia ja kavereita, 

jotka ovat olleet osallisina ko. tilanteissa ja siten tapahtunut koskettaa myös meillä olevia. 

Nämä oppilaat tulee kartoittaa mahdollisuuksien mukaan ja tarjota heille oppilashuollon tukea.  

 

Kriisiryhmä kokoontuu  sovitaan toimintatavat ja niistä tiedotetaan opettajia.  
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4.5 Läheltä piti -tilanteet 

 

Edellä kuvattujen kriisitilanteiden lisäksi myös ns. läheltä piti -tilanteet voivat aiheuttaa 

psyykkisen hyvinvoinnin järkkymistä. Olennaista näiden reaktioiden ymmärtämisessä on se, 

että me ihmiset emme reagoi pelkästään siihen, mitä todella tapahtui, vaan myös siihen, 

mitä olisi voinut tapahtua.  

 

Tärkeää on kuulla tällaisessa tilanteessa ollutta ja ohjata tarvittaessa oppilashuollon tukeen. 

Kun koulun aikuinen saa tiedon, hänen tulee keskustella oppilaan kanssa ja arvioida hänen 

tuen tarvettaan. 

 

 

5. Psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 

 

Psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon suunnittelussa otetaan huomioon ihmisen luonnollinen 

reagointi erilaisissa kriiseissä.  

 Kriisi käynnistää terveissä ihmisissä luonnollisia, mutta joskus hämmentäviä ja rajuja-

kin reaktioita. Häiriön oireet ovat harvinaisempia. 

 Tuen ensisijainen tavoite on vahvistaa yksilöiden luonnollista palautumista ja antaa 

sekä tietoa että tukea oman palautumisprosessin piirteistä. 

 Tuen tavoite on myös palauttaa ja vahvistaa koulun yhteisyyden tunnetta. 

 Tuen tavoite on vahvistaa/palauttaa jatkuvuuden ja toivon tunnetta. 

 Toiminnalla pyritään löytämään myös niitä, jotka hyötyvät tuesta, mutta joitten reakti-

oissa korostuu vetäytyminen yksinäisyyteen. Tukimuotojen tarpeet vaihtelevat yksilölli-

sesti, mutta toipujaa ei jätetä yksin. 

 Tukea tarjotaan ja sen saatavuus varmistetaan ”matalan kynnyksen” -periaatteella, sa-

moin tarjotaan tietoa jatkohoitomahdollisuuksista. 

 Tuen tavoite on edistää kouluyhteisön palauttamista toteuttamaan perustehtäväänsä.    

(lähde: Opetushallitus) 

Kriisin taustalla voi olla äkillinen muutos tai järkyttävä tapahtuma. Kriisi voi olla myös seurausta 

useista samanaikaisista kuormittavista asioista. Myös luonnollinen ja ennakoitavissa oleva elä-

mäntapahtuma voi aiheuttaa kriisin. Moninaisuutta voidaan hahmottaa jaottelemalla kriisit ke-

hitys- ja elämäntilannekriiseihin sekä traumaattisiin kriiseihin: 
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 Kehitys- ja elämäntilannekriisit: 

Kehityskriisit ja elämäntilannekriisit liittyvät normaaliin elämänkulkuun ihmisen siirtyessä elä-

mänvaiheesta toiseen. Myös positiivinen tapahtuma, kuten toivotun lapsen syntymä voi aiheut-

taa kriisin. 

 Traumaattiset kriisit: 

Traumaattisen kriisin synnyttää usein epätavallisen voimakas ja epänormaali tapahtuma, johon 

liittyy suuri tunnejärkytys ja jota omat psyykkiset voimat eivät riitä kohtaamaan. Traumaattinen 

kriisi on reaktio tapahtumaan, jossa henki, terveys tai elintärkeät asiat ovat uhattuna. 

Traumaattisen kriisin läpikäyminen ja käsittely on usein tuskallista ja työlästä. Jokaisella ihmi-

sellä on kuitenkin kykyjä, joiden avulla selvitä kriiseistä.  

Traumaattisen kriisin vaiheet voidaan jakaa seuraavasti: shokkivaihe, reaktiovaihe, käsittely-

vaihe ja uudelleen suuntautumisen vaihe. Vaiheet voivat ilmetä hyvin eri tavoin ja yksilöllisesti, 

eivätkä välttämättä etene seuraavassa kuvatun mukaisesti. Fyysiset tuntemukset voivat olla 

päällekkäisiä eri vaiheissa.  

Shokkivaihe 

Shokkivaihe alkaa heti kriisin laukaisseen tilanteen jälkeen. Shokkivaiheen aikana ihminen ei ky-

kene vielä käsittämään kriisin aiheuttanutta tapahtumaa ja saattaa jopa kieltää sen. Osa shokki-

vaihetta elävistä lamaantuu täydellisesti, osa taas käyttäytyy mekaanisesti ja sulkee tunteet pois. 

Jotkut saattavat reagoida shokkivaiheessa voimakkaalla kiihtymystilalla, he saattavat esimerkiksi 

huutaa suoraa huutoa tai itkeä raivokkaasti. Lamaantuminen ja levottomuus saattavat myös vaih-

della vuoronperään. Shokkivaihetta elävien reaktiot, esimerkiksi näennäinen tunteettomuus saat-

tavat hämmentää läheisiä ihmisiä ja jopa aiheuttaa paheksuntaa. 

Shokkivaiheeseen saattaa liittyä: 

 Tapahtuman kieltäminen 

 Tunteiden pois sulkeminen 

 Epätodellinen ja ulkopuolinen olo 

 Huutaminen, itku ja paniikki 

Shokkivaiheen reaktiot voivat tuntua pelottavilta ja omituisilta. Niillä on kuitenkin tärkeä psyy-

kettä ja elämää suojaava merkitys: liian suurta järkytystä ei voi hahmottaa lyhyessä ajassa ja 
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shokkivaihe antaa aikaa kohdata tapahtunut. Shokkivaiheessa oleva tarvitsee yleensä konk-

reettista turvaa ja kokemuksen siitä, että läsnä olevat ihmiset hallitsevat tilanteen. Shokkivai-

hetta elävän kanssa on hyvä keskustella tapahtuneesta rauhallisesti. Kannattaa ottaa huomi-

oon, että kerrotut asiat eivät jää useinkaan shokissa olevan mieleen ja puheen pitää olla 

rauhallista, selkeää ja yksinkertaista, sillä shokissa olevan kyky vastaanottaa tietoa on 

heikko. 

Reaktiovaihe 

Shokkivaiheen jälkeen seuraa reaktiovaihe, jonka aikana ihminen alkaa vähän kerrassaan 

kohdata järkyttävän tapahtuman ja yrittää muodostaa käsitystä tapahtuneesta ja sen merki-

tyksestä. Reaktiovaiheen alussa useilla ihmisillä esiintyy oudoiksi ja hämmentäviksi 

koettuja tuntemuksia, kuten esimerkiksi, että menetetty ihminen olisi jossain lähellä tai että 

hänen äänensä kuuluisi jostakin. Ihmisen mieli yrittää vielä kieltää tapahtuneen ja oudot tun-

temukset ovat osa tätä prosessia. 

Reaktiovaiheessa oleva tarvitsee kuuntelijaa sekä konkreettisia ohjeita ja tukea arjesta 

selviämiseen. Tässä kriisin vaiheessa tapahtuman käsittely on alkamassa ja ihminen tasapai-

noilee sietämättömältä kokemukselta suojautumisen ja sen käsittelemisen aloittamisen välillä. 

Reaktiovaiheessa kriisin aiheuttanut tapahtuma toistuu usein muistikuvina hereillä ollessa ja 

nukkuessa. Tapahtuma saattaa palautua yhtäkkiä hyvinkin elävästi mieleen esimerkiksi jonkun 

tuoksun tai äänen takia tai vain keskustellessa jonkun ihmisen kanssa. Tapahtuma saattaa 

ensiksi unissa esiintyä painajaisten muodossa, mutta myöhemmin unet usein monipuolistuvat. 

Reaktiovaiheessa olevien tuntemukset ovat usein samankaltaisia ja niistä käytetään yllättävän 

samanlaisia ilmauksia kuten ”luulen tulevani hulluksi”, ”pää ei kestä”, ”selviänkö tästä ikinä?”, 

”elämä tuntuu vuoristoradalta”, ”jatkuuko tämä tuska aina?” 

Reaktiovaiheeseen saattaa liittyä: 

 Pelkoa ja ahdistusta 

 Itsesyytöksiä ja tarvetta etsiä syyllisiä 

 Unettomuutta ja ruokahaluttomuutta 

 Vapinaa, pahoinvointia ja muita fyysisiä oireita 

 

Kriisin reaktiovaiheessa ihminen tarvitsee yleensä mahdollisuutta tulla kuulluksi. Hänellä saat-

taa olla tarve puhua tapahtumasta yhä uudelleen, mikä voi tuntua läheisistä ihmisistä joskus 
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hyvin raskaalta ja voimia vievältä. Läheisten kannattaa muistaa, että puhumisella on tärkeä 

merkitys toipumisen kannalta: puhuminen auttaa ymmärtämään tapahtunutta, tunteita on hel-

pompi kohdata kun niille annetaan nimet, kokemuksia voi jakaa ja saada tukea saman koke-

neilta ja puhumalla oma käytös tulee ymmärretyksi. Lisäksi puhuminen mahdollistaa tilanteen 

tarkastelun eri näkökulmista ja sen merkityksen tiedostamisen. 

Käsittelyvaihe 

Kriisin käsittelyvaiheessa kriisin aiheuttanut tapahtuma aletaan ymmärtää. Tapahtumaa ei 

enää kielletä, vaan sen käsitetään olevan muutoksineen ja menetyksineen totta. Ihminen alkaa 

olla valmis kohtaamaan tapahtuman kaikki ulottuvuudet ja oman muuttuneen tilanteensa.  

Käsittelyvaiheeseen voi liittyä: 

 muisti- ja keskittymisvaikeuksia 

 ärtyneisyyttä 

 sosiaalisista suhteista vetäytymistä. 

Käsittelyvaiheessa ihminen tiedostaa kriisin aiheuttamat muutokset ja alkaa usein pohtia omaa 

identiteettiään, vakaumuksiaan ja uskomuksiaan. Ajatukset alkavat liikkua muissakin asioissa 

kuin tapahtuneessa, mutta tulevaisuutta ei vielä jaksa pohtia. Ihminen kuitenkin valmistautuu 

suuntautumaan jälleen tulevaisuutta kohti. Käsittelyvaiheessa läheisensä menettänyt on 

valmis tekemään varsinaista surutyötä. 

Uudelleen suuntautumisen vaihe 

Kriisin uudelleen suuntautumisen vaiheessa tapahtunut alkaa hiljalleen muuttua osaksi elämää 

ja kokemusta omasta itsestä. Tapahtuneen kanssa pystyy elämään, eikä se ole mielessä jat-

kuvasti. Aina välillä tuska voi kuitenkin nousta pintaan, mutta elämässä on myös iloa, ihminen 

kykenee suuntautumaan tulevaisuuteen ja luottamus elämään palautuu. 

Tapahtumasta tulee merkittävä osa omaa elämäntarinaa mutta se ei hallitse tunne- ja 

ajatusmaailmaa. Tapahtuma ei enää kuluta omaa mielenterveyttä, vaan on saattanut tuoda 

jopa lisää voimavaroja. Kriisin kulku ei kuitenkaan ole suoraviivaista, esimerkiksi tapahtumasta 

muistuttavat asiat saattavat tuoda mieleen raskaita tuntemuksia ja tuottaa ahdistusta ja muita 

oireita. 

Monet todella vaikean kriisin kokeneet kertovat muuttuneensa: he kertovat löytäneensä itses-

tään sellaisia voimavaroja, joita he eivät tienneet olevan olemassakaan. Kriisin seurauksena 
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elämä saattaa tuntua haavoittuvaisemmalta, mutta myös vielä aiempaa merkityksellisem-

mältä. 

 

6. Ohjeita ja toimintamalleja kriisin käsittelyyn 

 

6.1 Milloin ei pidä itse toimia? 

 

Joskus onnettomuus voi olla sen luonteinen, että koulun omien asiantuntijoiden on syytä väis-

tyä tehtävistä heti, kun mahdollista. Omaan ammattikuntaan/ystävä-/perhepiiriin osuva koulu-

kriisi saattaa ja saa aiheuttaa voimakkaan oman psykologisen uhriutumisen. Se kuluttaa run-

saasti psyykkisiä voimavaroja ja aiheuttaa samalla herkästi ammatillisen tilannearvion vääris-

tymisen. Tällaisia voivat olla esim. tilanteet, joissa opettajan omat lapset ovat oppilasuhrien 

joukossa, terveydenhoitaja menettää kollegansa tai psykologin asiakasoppilas joutuu väkival-

lan kohteeksi. Paikallisen kriisivalmiuden avun käyttäminen on tällöin paikallaan. Myös työn 

vaihtamisesta on hyviä kokemuksia. Silloin apua psykososiaalisen tuen toteuttamiseen voi-

daan pyytää esimerkiksi naapurikunnan/-koulun vastaavilta työntekijöiltä, joilla ammatillinen 

etäisyys tapahtumiin on turvallisempi ja mahdollisesti korvataan saatu apu myöhemmillä työ-

suorituksilla auttajataholle. 

 

6.2 Lapsi äkillisessä kriisissä – ohjeita kohtaamiseen 

 

Oppilaat toivovat hankaliakin asioita käsiteltävän koulussa. ”Odotetaan ja katsotaan” –pedago-

giikalle ei ole perusteita, asioiden käsittely luo turvallisuutta.  

 käy lapsen kanssa asiaa läpi 

 kysy, mitä lapsi tietää, mitä ajattelee asiasta, ja mitä juuri hän näki / kuuli / koki 

 kerro mitä itse tiedät 

 selvitä väärinkäsitykset 

 vältä monimutkaista kuvakieltä, älä esim. vertaa kuolemaa uneen tai matkaan 

 suojaa lasta liialta media-altistukselta, rajoita etenkin dramaattisten aistivaikutelmien 

syntymistä (järkyttävät kuvat, ääniefektit) 
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 ole avoin kysymyksille 

 juttele kun hän sitä haluaa, mutta älä odota juttutuokioista pitkiä 

 vahvista turvallisuuden tunnetta – nyt ei ole vaaraa 

 ole valmis pohtimaan lapsen/nuoren kanssa kuolemaa ja väkivaltaa, vaikka et itse-

kään olisi varma vastauksistasi 

Auta selviytymään 

 anna tilaa vaihteleville tunneilmaisuille ja sille, että ne välillä näyttävät katoavat koko-

naan 

 salli onnettomuusleikit (mm. kuoleminen, onnettomuudet), mutta auta lasta löytämään 

lohduttava ratkaisu leikkiin 

 auta lasta käsittelemään myös syyllisyyden ja vihan tunteitaan, kuoleman pelkoa ja 

muita yllättäviä reaktioita 

 salli lapsen myötäelää, mutta älä salli vastuun ottamista aikuisen jaksamisesta 

 näytä omat tunteesi ja kerro että luotat selviytymiseesi niistä huolimatta 

 

6.3 Nuori äkillisessä kriisissä – ohjeita kohtaamiseen 

 anna nuorelle oikeaa tietoa 

 käy nuoren kanssa asiaa läpi 

 kysy, mitä hän tietää, mitä ajattelee asiasta ja mitä hän näki / kuuli / koki 

 kerro mitä itse tiedät 

 selvitä väärinkäsitykset 

 vältä monimutkaista kuvakieltä, älä esim. vertaa kuolemaa uneen tai matkaan 
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Ota myös huomioon 

 henkilökohtaisen ja eläytymisen kautta syntyneet menetyksen tunteet voivat olla yhtä 

voimakkaita 

 ole avoin nuoren kysymyksille 

 juttele kun hän sitä haluaa - älä odota juttutuokioista pitkiä 

 huomioi, että asiasta tulee tahattomia muistutuksia eri yhteyksissä tiedotuksen ja kes-

kusteluitten kautta ja että se saattaa aktivoida tunteet 

Auta selviytymään  

 anna tilaa vaihteleville tunneilmaisuille ja sille, että ne välillä katoavat kokonaan 

 salli surupohdinnat (mm. kuoleminen, onnettomuudet, hautajaiset) 

 auta nuorta käsittelemään myös syyllisyyden ja vihan tunteitaan, kuoleman pelkoa ja 

muita yllättäviä reaktioita 

 salli nuoren myötäelää, mutta älä salli vastuun ottamista aikuisen jaksamisesta 

 varmista, että aikuinen on saatavilla, vaikka nuori hakeutuisi korostuneesti ikäistensä 

seuraa 

 näytä omat tunteesi ja kerro että luotat selviytymiseesi niistä huolimatta 

 

6.4 Keskusteluaiheita koululuokkaan äkillisen kriisin jälkeen 

On tärkeää että koulun ja kodin aikuiset ovat valmiita keskustelemaan lasten ja nuorten 

kanssa tuoreesta järkyttävästä tapahtumasta.  

Keskustelutuokioiden ei tarvitse olla pitkiä. Keskustelun keskeinen ote on tässä ja nyt. 

 Mitä todella on tapahtunut 

 varmistetaan faktat senhetkisen tiedon mukaisiksi 

 Miten sait tietää 

 missä olit, mitä olit tekemässä juuri silloin 
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 Mitä ajattelit 

 käydään läpi ajatukset tapahtuman/tiedon saamisen hetkellä 

 Mitä tunsit  

 tunteet saattavat herätä vasta myöhemminkin, usein on ensin vain kummastusta ja 

järkytystä, tai tunteiden puutetta 

 Entä miten keho reagoi 

 kehossa voi tapahtua muutoksia (jännittymistä, kipuja, levottomuutta..)  

 Miten voi auttaa itseään/toista eteenpäin 

 puhuminen, muistelu, arki, liikunta… 

 Mitä koulupäivän jälkeen tapahtuu 

 välitetään kotiin tietoa että asiaa on käsitelty koulussa ja kannustetaan puhumaan 

myös kotona 

Aikuisen ei tarvitse olla viisas eikä osata vastata kaikkeen - riittää, että aikuinen on turvalli-

nen, uskaltaa näyttää omia tunteitaan ja samalla välittää luottamusta siihen, että näiden tun-

teiden kanssa selvitään. 

 

6.5 Traumaattisten tapahtumien käsittely luokassa 

 

On tärkeää, että puhuessaan vaikeista elämäntilanteista aikuiset tuovat esiin erilaisia ratkai-

suvaihtoehtoja ja yrittävät tukea lapsia ja nuoria löytämään heille itselleen sopivan mallin sel-

vitä. Lisäksi toivon näkökulman sisällyttäminen kriisitilanteissa luo lapsille turvallisuutta ja us-

koa selviytymiseen. Opettajat muodostavat monesta syystä voimavararyhmän, jolla on ainut-

laatuinen tilaisuus huolehtia lasten tarpeista: 

 

 Opettajat tuntevat ryhmien ”kulttuurin” ja ilmapiirin 

 Opettajien erikoisala on tiedon jakaminen lapsille 

 Opettajat tietävät, kuinka oppilaat saadaan mukaan ja millaisia ilmaisumuotoja voi käyt-

tää. 
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Opettajan keskustellessa luokassa asioista, jotka ovat vaikuttaneet lapsiin voimakkaasti, voi-

daan käyttää seuraavanlaista mallia. Keskustelu kestää yleensä ainakin oppitunnin ajan, jos-

kus jopa kaksoistunnin. Kaikkien toivotaan pysyvän luokassa koko ajan, mutta wc-käynnit ovat 

luonnollisesti sallittuja. Yhteistyö toisen opettajan kanssa on eduksi, mutta ei aina tarpeen. 

Toinen aikuinen on hyvä olla luokalle tuttu; toinen opettaja, oppilashuolto- tai kriisiryhmän jä-

sen. Lasten kanssa voidaan istua esim. piirissä lattialla, taustalla voi soida jotain kaunista mu-

siikkia, luokassa voi palaa kynttilöitä. Tärkeää on saada tilanteesta mahdollisimman turvallinen 

ja varmistua siitä, että kukaan ei säikähdä (esim. luokka liian pimeä). Tavanomainen istuma-

järjestyskin käy jos se toimii. Ajatusten purkamiseen on hyvä antaa erilaisia vaihtoehtoja esim. 

piirtämällä, muovailemalla, kirjoittamalla. Tilaisuus voi jäsentyä seuraavalla tavalla: 

 

6.5.1. Avaus 

Tarkoitus ja motivointi 

Säännöt 

 Opettaja kertoo mitä lähituntien aikana tapahtuu ja miksi. 

 Tapahtuneen aiheuttamista reaktioista ja vaikutuksista puhuminen on tärkeää. 

 Siihen on varattava aikaa, koska se auttaa ymmärtämään tapahtunutta. 

 Kun jotain järkyttävää tapahtuu, mieli täyttyy ajatuksista ja tunteista, jotka tekevät mei-

dät surulliseksi, pelokkaiksi ja vihaisiksi. 

 Opettajan on hyvä tuoda myös keskustelulle säännöt:  

o Kenenkään ei ole pakko puhua luokassa. 

o Ketään ei saa jälkeenpäin kiusata tai moittia sanojensa tai käyttäytymisensä 

tähden. 

o Itkeminen ja suuttuminen on sallittua eikä kenellekään pidä sanoa, ettei se ollut 

sopivaa. 
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6.5.2. Selvitysvaihe 

Kuinka sait tietää tapahtuneesta? 

Mitä olette kuulleet? / uuden tiedon kokoaminen 

 Oppilaat saavat kertoa miten, keneltä ja missä he saivat tietää tapahtuneesta. Tähän 

useimmat pystyvät vastaamaan. 

 Mietitään onko asia koskettanut jotakin lasta enemmän kuin muita (on esim. nähnyt 

tapauksen). 

 Kerätään vielä tarkempia yksityiskohtia tapahtumasta. 

 Luokan opettaja kertoo omat tietonsa. 

 Onnettomuustapauksissa opettajan on hyvä hankkia tarpeelliset tiedot tapahtumien 

kulusta. 

 Konkreettisen tiedon tarve on suuri. Monet huhut seuraavat tapahtumia, minkä vuoksi 

yleinen keskustelu luokassa on tärkeää. 

 Traumaattisen tapahtuman jälkeen on puututtava huhuihin ja virheellisiin käsityksiin, 

ettei lapsille syntyisi tarpeettomia ongelmia. 

 Jos tapahtumasta kerrotaan tiedotusvälineissä, on hyvä käydä läpi lehtileikkeitä. Usein 

median tuottamaa aineistoa voidaan käydä läpi muilla tunneilla, ja päivittää tosiasiatie-

toja. 

 

6.5.3. Normalisointivaihe ja selviytymiskeinojen vahvistaminen 

Kuinka reagoit? 

Mikä sinua on aikaisemmin surussa auttanut? 

 Tässä vaiheessa kysytään oppilaiden reaktioista. Ne, jotka haluavat, vastaavat 

 Tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään, että erilaiset reaktiot ja tunteet ovat 

kaikki luonnollisia, myös se, ettei joillakin ole lainkaan tapahtumaan liittyviä tunteita 
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 On hyvä muistaa välttää seuraavanlaisia kysymyksiä; ”miltä sinusta tuntui, kun sait tie-

tää asiasta?”, koska ne yleensä vain ehkäisevät keskustelua kuin edistävät sitä 

 Sen sijaan kysymykset: ” Koska sinusta tuntui pahimmalta?” tai ” Mitä ajatuksia asian 

sinussa herättää?” ja ”Mitä sinussa tapahtui?” johdattaa kertomaan reaktioistaan ja 

vaikutelmistaan. 

 Jos oppilaat ovat joutuneet kuolemantapauksen silminnäkijöiksi tai ovat löytäneet kuol-

leen, heidän on saatava purkaa vaikutelmiaan ja ajatuksiaan sanoin ja aistihavainnoin 

(näkö, kuulo, haju, tunto). Mutta jos vain yksittäinen oppilas, niin hänet ja muut silmin-

näkijät ohjataan oppilashuollon avun piiriin. Kriisityöhön perehtyneen ihmisen on myös 

syytä olla opettajan tukena, jos usea lapsi luokassa on todistanut jotakin järkyttävää 

tapahtumaa. 

 Oppilaiden kertoessa reaktioistaan, opettajan ei pidä sanoa esim. ”Niin, se on ihan nor-

maalia”, vaan on parempi kysyä:” Reagoiko kukaan samalla tavalla?” 

 Opettaja rohkaisee oppilaita suhtautumaan myötätuntoisesti toisten oppilaiden reaktioi-

hin 

 Pienten lasten kanssa voidaan käyttää apuna piirtämistä tai muita samantapaisia ilmai-

sumuotoja 

 Opettaja kerää yhteen oppilaiden esiintuomat aiheet, tuo esiin heidän ajatuksensa ja 

reaktioidensa yhdenmukaisuuden sekä korostaa heidän reaktiotapojensa normaaliutta 

 Jos opettaja tietää samanlaisia tapauksia, hän voi kertoa, miten oppilaat reagoivat sil-

loin 

 Opettaja voi kertoa, miten ihmiset tavallisesti reagoivat tällaisten tapausten jälkeen 

 Oppilaille tuodaan esille, että traumaattinen tapahtuma voi vaikuttaa tilapäisesti keskit-

tymiseen ja muistiin 
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6.5.4 Selviytymiskeinojen vahvistaminen 

 Mitä kokemuksia sinulla on surun käsittelemisestä? Miten olet selvinnyt aikaisemmin, 

kun sinulla on olut surua tai sinulle on tapahtunut jotain mieltä järkyttävää?  

 Opettaja kerää selviytymiskeinoja, EI itse tarinoita. Oppilaat kertovat mielellään, 

kuinka toiselle puhuminen auttoi, piirtäminen, musiikin kuuntelu, ulkoilu, kävely tms. 

 Opettajan on luonteva kertoa myös omista reaktioistaan ja kokemuksistaan ja kuinka 

hän toimii ollessaan surullinen. 

 

6.5.5 Tulevaisuuteen katsominen 

Mitä nyt ja jatkossa tapahtuu? 

Mitä me voimme tehdä? 

 Tarkoituksena suuntautua tulevaisuuteen ja kanavoida oppilaiden tunteita ja toimintaa 

erityisesti lähipäivien suunnitteluun 

 Oleellisinta on saada aikaan ilmapiiri, että asiasta keskusteleminen on turvallista ja 

asioista ja tunteista on koulussa lupa puhua. 

 

6.5.6 Päätösvaihe 

Yhteenveto 

Seuranta 

 Käsitellyistä aiheista tehdään yhteenveto ja suunnitellaan myöhempiä tapahtumia 

(esim. mahdollinen osallistuminen hautajaisiin, lisäkeskusteluista sopiminen) 

 Jos on kysymys kuolemantapauksesta, tarvitaan todennäköisesti useampia keskuste-

luja 

 Luokka voi tehdä suunnitelman jonkin asian esim. piirroksen tai kirjeen toteuttamisesta 

yhdessä. Luokalla on näin mahdollisuus osoittaa huolenpitoaan omaisia kohtaan. 
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 Lopuksi oppilailta kysytään, jäikö jokin asia mietityttämään tai epäselväksi tai mitä he 

ajattelevat tänään pohdituista asioista. Kun keskustelu on päätetty, tavalliseen koulu-

työhön palaaminen on helpompaa, koska tapahtuneesta on saanut puhua. 

 Opettajat voivat keskustelun aikana tarkkailla erityisen voimakkaasti reagoivia oppilaita 

ja keskustella jälkeenpäin heidän kanssaan tai ohjata heitä oppilashuollon työntekijöi-

den pariin. 

 Voimakkaasti reagoivien oppilaiden huoltajia olisi hyvä tiedottaa ilmenneistä reaktioista 

 

7. Luokkatoverin kuoltua voidaan lähipäivinä toimia näin 

 Oppilaita voidaan pyytää katsomaan kuolleen luokkatoverin istumapaikkaa ja ajattele-

maan sitä, mitä he eivät koskaan saaneet sanotuksi toverilleen. Ajatukset voi sanoa 

ääneen, ne voi piirtää, kirjoittaa tai ajatella vain mielessään 

 Lopuksi voidaan jättää jäähyväiset. Opettaja sanoo esimerkiksi: ”Katso (kuolleen oppi-

laan tuolia) ja kerro, mitä haluat hänen tietävän ja hyvästele hänet sitten”. Jäähyväiset 

voidaan kirjoittaa tai piirtää. Jos on kyse itsemurhasta, tällöin on hyvä tilaisuus puhua 

voimattomuudesta, itsesyytöksistä ja häpeäntunteista. Tämä edellyttää vanhemmilta 

saatua lupaa tuoda esiin kuolinsyy.(Tällöin myös aina oppilashuollon työntekijä pai-

kalla, yleensä vetäjänä) 

 Muistelukirja, seuraavien viikkojen aikana luokka voi tehdä oman kansion/vihkosen 

kuolleesta oppilaasta. Kuvia ja kertomuksia luokassa niin kauan esillä kuin tarpeen. 

Muistelukirja toimitetaan kuolleen oppilaan kotiin myöhemmin.  

 Oppilalle voi myös antaa lauseentäydennystehtäviä:  

o Kuullessani tapahtuneesta ajattelin ensimmäisenä, että….. 

o Pahinta siinä oli, että…. 

o Minusta tuntuu nyt…. 

o Surullisimmaksi minut tekee….. 

 Opettajan on hyvä rohkaista oppilaita:  

o Puhumaan tapahtuneesta vanhempien kanssa 

o Puhumaan ystävien ja kavereiden kanssa 

o Käymään myöhemmin hautausmaalla 
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o Hankkimaan enemmän tietoa tapahtumasta 

o Kirjoittamaan päiväkirjaa, runoja tai ajatuksia ylös 

o Tekemään jotain yhdessä omaisten hyväksi  

 

8. Milloin lapsi tai nuori tarvitsee ammattiapua kriisin käsitte-

lyssä? 

 

 Kun lapsen tai nuoren väsymys on jatkuvaa, eikä hän saa nukuttua 

 Kun kyky keskittyä ja rauhoittua katoaa 

 Jatkuvat fyysiset oireet kuten huimaus, päänsärky, vatsakipu tai muut kivut 

 Ahdistuneisuus, masentuneisuus, jännittyneisyys 

 Jähmettyneisyys ja tunteiden näennäinen poissaolo 

 Eristäytyminen muista ihmisistä 

 Kun lapsi tai nuori ei välitä asioista, jotka ennen olivat tärkeitä 

 Epäsuora itsetuhoisuus, kuten vaaratilanteisiin hakeutuminen tai päihteiden käyttö 

 Jos lapsella tai nuorella on itsemurha-ajatuksia, tulee apua hakea mahdollisimman 

pian 

 

8.1 Apua voi hakea 

 Oppilashuoltohenkilöstö (koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja) 

- koulupsykologi 

- koulukuraattori 

- kouluterveydenhoitaja 
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 Koulun alueen terveyskeskus

 Sosiaalityöntekijä/sosiaalipäivystys

 Lastensuojelu

 Rikosuhripäivystys 

 Turun Kriisikeskus

 Turun ensi- ja turvakoti ry

     Turun SPR:n Nuorten turvatalo

      Koulun kriisityöryhmä

 

9. Voidaanko kriisejä ehkäistä? 

 

Peruslähtökohta kriisien ehkäisyssä ovat koulun yleinen ilmapiiri ja asenteet toisia ihmisiä koh-

taan. Niiden varaan rakentuu kouluyhteisön toiminta. 

Yleinen ilmapiiri pitää sisällään mm. toimivat suhteet koulun henkilöstön kesken, mahdollisimman 

hyvät suhteet oppilaiden kesken, hyvän kohtelun oppilaiden ja henkilöstön välillä, avoimen suh-

tautumisen erilaisuuteen ja elämään kuuluvien ongelmien näkemisen, myöntämisen ja niissä aut-

tamisen. 

Toimivat suhteet koulun henkilöstön kesken tarkoittaa mm. jokaisen henkilökohtaisesti kokemaa 

hyvää kohtelua, sekä eri ammattiryhmien edustajien ja ammattitaidon arvostamista. Suunnitel-

mallisen yhteistyön tekeminen kuuluu yhtenä osana toimiviin suhteisiin. Kriisityössä suunnitelmal-

lisuus ja yhteistyön tekeminen korostuu. 

Koulun selkeät toimintastruktuurit huonoon käytökseen puuttumisessa, kiusaamiseen puuttumi-

sessa ja ilmenevien ongelmien hoitamisessa tuo turvallisuutta ja voi ehkäistä kriisiytyneiden tilan-

teiden syntymistä. Avoin suhtautuminen erilaisuuteen voi tarkoittaa mm. eri kulttuureista tulevien 

oppilaiden kulttuuritaustan avaamista ja hyväksymistä. Ongelmallisten tilanteiden ja tukea tarvit-

sevien oppilaiden havaitseminen, tuen ja avun järjestäminen ovat erittäin tärkeä osa kriisiytymi-

sen ehkäisyssä. Tällöin tärkeäksi tulee moniammatillinen työote ja oppilaan saattaminen sellaisen 

työntekijän luo, jolla on tilanteeseen nähden ammattitaitoa hoitaa asiaa. 
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Oppilaiden vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja viestinnän laatu ovat merkityksellisiä ja en-

naltaehkäisevää. Ongelmiin ajoissa tarttuminen, niihin avun saaminen ja ongelmien lieventymi-

nen ovat tehokasta pitkäaikaisen stressin ja kriisiytymisen ennaltaehkäisyä. 

Yhteistyön onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää ylläpitää hyviä suhteita niihin toimijoihin/ta-

hoihin, joiden kanssa koulun henkilöstö tekee työtä oppilaiden tilanteiden auttamiseksi. Käytän-

nön tasolla tämä tarkoittaa mm. koulun ulkopuolisten toimijoiden toiminnan riittävän hyvää tunte-

musta, asiallista ja ammatillisesti kunnioittavaa asennetta. Ennaltaehkäisevää voisi olla esim. yh-

teistyökäytänteistä ja kriisitilanteissa saatavasta avusta sopiminen jo etukäteen. Yhteistyön ta-

voista on tärkeää tiedottaa koko henkilöstöä.  

Kriisiytymisen ennaltaehkäisyssä on tärkeää myös se, että koulujen kriisisuunnitelmat on laadittu, 

siitä pidetään koulutusta oppilaille, henkilöstölle ja vanhemmille. 

Tarvittaessa kriisisuunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan. Tietoisuus varautumisesta hätä-

tilanteisiin ja avun saamisen mahdollisuudesta tuo turvallisuuden tunnetta. 


