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Lukijalle ja käyttäjälle  

Tässä kriisisuunnitelmassa kuvataan Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston toi-
mintatapoja, kun kriisi kohtaa kouluyhteisöä tai sen jäseniä.  
 

 1. Turvallinen opiskelu- ja työympäristö  
 

Kaikilla Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston opiskelijoilla ja henkilöstön jäse-
nillä on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön. 
 
Tässä kriisisuunnitelmassa annetaan ohjeet, miten erilaisissa opiskelijoita tai henki-
lökuntaa kohtaavissa kiusaamis-, kriisi-, väkivalta ja onnettomuustilanteissa toimi-
taan. Lisäksi suunnitelmassa annetaan ohjeet, miten kriisitilanteita ehkäistään ja 
johdetaan ja miten niistä tiedotetaan. 
 
Jokaisessa toimipisteessä opiskelijoilla on saatavilla kuraattorin, psykologin ja 
opinto-ohjauksen palvelut. Vastaava kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja ja opinto-
ohjaajat antavat tukea ja heihin opiskelija voi ottaa yhteyttä väkivalta-, kriisi- ja on-
nettomuustilanteissa. Henkilökunta saa vastaavat palvelut työterveyshuollon kautta. 
 
Järjestyssäännöillä pidetään yllä ja edistetään järjestystä, opiskelun esteetöntä suju-
mista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt löytyvät 
POKEn www-sivuilta Opiskelijalle/opiskelun pelisääntöjä/järjestyssäännöt.) 
 
Pelastussuunnitelmista löytyvät fyysiseen turvallisuuteen liittyvät asiat. Pelastus-
suunnitelmissa kuvataan onnettomuus- ja uhkatilanteiden johtaminen, vastuut ja toi-
menpiteet. Päivitetyt suunnitelmat löytyvät Intranetistä hakutoiminnolla ja hakusa-
nalla Pelastussuunnitelma.  
 

2. Johtaminen ja toiminta kriisitilanteissa ja niihin varautuminen  
 

2.1 Johtaminen kriisitilanteessa ja kriisiryhmien toiminta 
 
Kriisitilanteissa toimitaan POKEn johtamisjärjestelmän mukaisesti. Koko oppilaitosta 
koskevan äkillisen kriisitilanteen hoitamisesta vastaa POKEn johtoryhmä. Kuntayhty-
mänjohtajalla on päävastuu kriisityöstä. Vakavan kriisitilanteen sattuessa poliisi tai 
pelastuslaitos johtaa toimintaa. Koulutusjohtaja vastaa toiminnan organisoimisesta 
ja tiedottamisesta omassa yksikössään omalle henkilöstölle sekä opiskelijoille.  
 
Toimipisteen kriisiryhmä on moniammatillinen asiantuntijaryhmä, joka kriisin tai on-
nettomuuden sattuessa tutkii tilanteen, järjestää tarvittavat tukitoimenpiteet ja jat-
kotoimenpiteet. Kriisiryhmän vetäjinä toimivat koulutusalojen koulutusjohtajat, jotka 
kutsuvat kriisiryhmän kokoon tarpeen mukaan. Kriisiryhmä tekee yhteistyötä kun-
tayhtymän johtajan kanssa. Kriisiryhmän tehtävänä on koordinoida koulun kriisityötä; 
selvittää kriisitilanteessa yhteistyötahot ja huolehtia välittömästä henkisen tuen tar-
peen järjestämisestä yksilö -ja yhteisötasolla sekä mahdollisista jatkotoimista. Kriisi-
ryhmä osallistuu kriisien ennalta ehkäisevän työn suunnitteluun. Kriisitilanteissa tär-
keitä auttajia ovat muun muassa poliisi-, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, las-
tensuojelu ja seurakunta.  

https://poke.fi/opiskelijalle/opiskelun-pelisaantoja/jarjestyssaannot
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Kriisiryhmään kuuluu johdon edustaja/jia, henkilöstön edustaja, opiskeluterveyden-
huollon edustaja sekä opiskelijahuollon asiantuntijoita (kuraattori, psykologi, opinto-
ohjaaja) Toimipisteiden kriisiryhmien kokoonpanot ovat liitteessä 1. Työsuojelupääl-
likkö vastaa POKEn kriisisuunnitelman päivittämisestä, joka tehdään vuosittain. 
 

2.2 Hyvän kriisityön tunnusmerkit 
 
Koulun kriisityö toimii hyvin, kun 
• kriisityö on koko henkilöstön tärkeänä pitämää oppilashuollollista yhteistyötä ja 

asenne kriisityötä kohtaan on myönteinen  
• oppilaitoksessa on kriisisuunnitelma, jonka päivittäminen on selkeästi vastuutettu  
• oppilaitoksella on paikalliset kriisiryhmät, jonka toimintavalmiutta ylläpidetään 

säännöllisillä kokoontumisilla  
 
Kriisiryhmän tehtävänä on suunnitella ja organisoida tarvittava kriisityö, kuten  
• tiedottaminen  
• yksilö-, perhe-, luokka- ja yhteisötason kriisityö  
• erilaiset psykologiset uhrit (tapahtumassa mukana olleet, läheisen ihmisen äkilli-

sesti menettäneet omaiset ja lähiyhteisöt, tapahtuman silminnäkijät, auttajat, ta-
pahtuman aiheuttajat)  

• jatkoseurannan suunnittelu 
• ulkopuolisen avun tarpeen pohtiminen  
• koulun työntekijöiden, myös kriisiryhmän jäsenten jaksamista tukevien palvelui-

den tarpeen arviointi. 
 

2.3 Kriisitilaisiin varautuminen ja niiden ennaltaehkäisy  

Kriisitilanteita pyritään ehkäisemään ohjaus- ja tukitoimilla sekä opiskelijahuollon 
keinoin, kuten koulun hyvän opiskeluilmapiirin tukeminen, opiskelijoiden hyvinvoin-
nin edistäminen, kodin ja koulun yhteistyön tukeminen, yhteisöllinen opiskeluhuolto. 
Oppilaitoksen turvallisuutta, viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä pyritään parantamaan 
koko ajan. Riskejä arvioidaan ja opiskelijahuoltoa kehitetään arvioinnin pohjalta. 
Henkilöstöä koulutetaan kriisitilanteiden varalta. 
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2.3 Yleistoimintaohjeet kriisitilanteessa  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedon vastaanottaja selvittää 
• mitä on tapahtunut, missä ja milloin 
• kuka tai ketkä ovat uhrit 
• tiedonantajan henkilöllisyys ja puhelin-

numero 
• mikä on tilanne nyt 
• onko jokin taho ryhtynyt jo toimiin 
• ilmoittaa tapahtuneesta kuntayhty-

mänjohtajalla ja koulutusjohtajalle 

Kriisin luonne:  
Ei vaadi välittömiä pelastustoimia 

Kuntayhtymänjohtaja 
• päävastuu kriisityössä 
• vastaa kriisiviestinnästä 
• kutsuu tarvittaessa kuntayhtymän joh-

toryhmän koolle johtamaan toimintaa 
• voi osoittaa henkilön, joka järjestää 

tuki- ja jatkotoimet, ja joka voi käyttää 
kriisiasiantuntijoita 

• ilmoittaa tarvittaessa työsuojelupäälli-
kölle 

• ilmoittaa tarvittaessa pelastusviran-
omaisille 

Kriisiryhmät  
• järjestää mahdolliset tukitoimet ja jat-

kotoimenpiteet  
• ryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä joh-

don kanssa  
 

Pelastusviranomaiset 
Poliisi, Pelastuslaitos  

• toiminnan ylin johto vakavissa onnet-
tomuuksissa 

• ilmoittaa kuolemantapauksissa  
lähiomaisille 

• johtaa tiedottamista, vastaa  
virallisesta tiedottamisesta POKEn  
ulkopuolelle 

Koulutusjohtaja/talousjohtaja 
• vastaa tiedottamisesta ja ohjeiden 

toimeenpanosta omassa yksikössään  
• vastaa tiedottamisesta ja ohjeiden 

toimeenpanosta omalle henkilöstöl-
leen sekä opiskelijoille  

 

Kriisin luonne:  
Vaatii välittömiä pelastustoimia. Toiminta  
pelastussuunnitelman ohjeiden mukaisesti  
pelastustoimiariisin luonne:  

Tiedon vastaanottaja 
• pelasta vaarassa olijat 
• varoita muita 
• hälytä 112 
• Tee hälytys vaarasta Secapp-sovelluk-

sella Secapp-hälytysryhmälle, jonka 
jälkeen toimitaan pelastussuunnitel-
man mukaan 

 

Kuntayhtymän johtoryhmä 
• Kokoontuu erittäin vakavissa  

tilanteissa johtamaan toimintaa ja 
viestintää yhdessä viranomaisten 
kanssa 
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3. Viestintä, tiedottaminen ja raportointi kriisitilanteissa  
 
Kuntayhtymänjohtaja vastaa kriisiviestinnästä. Hän vastaa sisäisestä ja ulkoisesta 
tiedottamisesta kriisitilanteessa. Kuntayhtymänjohtaja voi siirtää joissain tapauk-
sissa tiedotusvastuun koulutusjohtajalle. Kuntayhtymänjohtaja tiedottaa tiedotus-
vastuun siirtämisestä koko henkilöstöä. Koulutusjohtajat vastaavat siitä, että tieto 
tavoittaa ne henkilöstön jäsenet ja opiskelijat, joita kriisi koskettaa välittömästi.  
 
Ainoastaan kuntayhtymänjohtaja antaa tietoja / lausuntoja kriisistä medialle ammat-
tiopiston nimissä. Median yhteydenottopyynnöt ohjataan kuntayhtymänjohtajalle. 
  
Uudet työntekijät perehdytetään opiskelijahuoltoon liittyviin suunnitelmiin sekä kriisi- 
ja pelastussuunnitelmien sisältöihin. Vastuu perehdyttämisestä on aina esimiehillä. 
Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan opiskelijahuolto- ja kriisitilanteita 
koskevien tilanteiden ohjeistuksista koulun aloitustoimenpiteissä. Henkilöstölle jär-
jestetään koulutustilaisuuksia kriisitilanteissa toimimisesta.  
 
Kriisitilanteet raportoidaan tilanteen jälkeen ”Läheltä piti” -lomakkeella (ZEF).  
Lomaketta käytetään kahteen tarkoitukseen:  

1) henkilöstön ja opiskelijoiden työsuojeluraportointiin (Läheltä piti tilanteet ja ta-
paturmat). Ilmoitus menee työsuojelupäällikölle, joka jakaa sen esimiehelle. Vaka-
vimmat tilanteet käsitellään työpisteessä esimiehen johdolla sekä työsuojelutoimi-
kunnassa.  
2) Muiden vaaratilanteiden (mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan onnettomuudet, 
väkivalta, vakava kiusaaminen tai kriisitilanne) raportointiin. Täytetty lomake me-
nee työsuojelupäällikölle, joka jakaa sen esimiehelle ja kuntayhtymän johtajalle 
sekä Opiskelijapalveluvastaavalle. Tämä ilmoitus on tarkoitettu henkilökunnan täy-
tettäväksi. Opiskelijoita koskevat kriisi- ja vaaratilanteet käsitellään aina opiskelu-
huoltoryhmässä. 
 

Linkki ilmoitukseen löytyy intranetistä (Henkilöstö->Työturvallisuus->Läheltä piti tilan-
teet) tai POKEn www-sivujen kautta (https://poke.fi/opiskelijalle/opinnot/tyoturvalli-
suus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://poke.fi/opiskelijalle/opinnot/tyoturvallisuus
https://poke.fi/opiskelijalle/opinnot/tyoturvallisuus
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4. Toiminta äkillisissä kriisitilanteissa 
 
Äkillisessä kriisitilanteessa kutsutaan paikallinen kriisiryhmä koolle. 
 
Oppilaitoksessa kohdattavia kriisejä voivat olla 
• koulukiusaaminen ja väkivalta koulussa  
• opiskelijan tai koulun työntekijän vakava sairastuminen/kuolema  
• opiskelijan tai koulun työntekijän perheenjäsenen vakava sairastuminen/kuolema  
• avioerot  
• perheväkivalta  
• seksuaalinen hyväksikäyttö  
• itsemurhat (edellyttää aina koko yhteisön tasolla työstämistä, ilman työstämistä 

voi antaa mallin ratkaisukeinona toimimisesta)  
• oppilaitoksen työntekijän tai opiskelijan mielenterveys-/päihdeongelma  
• työpaikkakiusaaminen  
• vakavat onnettomuudet tai läheltä piti –tilanteet  
• valtakunnan tasoiset tai maailmanlaajuiset kriisit  
• muut mahdolliset kriisit. 

4.1 Fyysiset väkivaltatilanteet tai väkivallan uhka  

Fyysisissä väkivaltatilanteissa on tärkeintä säilyttää rauhallisuus ja pyrkiä saamaan 
tilanne hallintaan. Kenenkään ei tarvitse asettaa itseään vaaraan. Tilanteen selvitte-
lyssä tulisi olla myös toinen henkilökuntaan kuuluva mukana. 
 
• tee tilannearvio ja hälytä tarvittaessa apua (Secapp) 
• puutu aina. Väkivaltatilanteisiin puututaan ensin kovaäänisesti käskien. Voit 

mennä väliin, mutta arvioi omat mahdollisuutesi, älä ylireagoi 
• kutsutaan poliisi hätänumerosta 112, mikäli väkivalta ei heti lopu 
• rikosilmoitus tehdään tarvittaessa. 

 
Väkivaltatilanteen jälkeen  

• annetaan fyysinen ensiapu (opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskus, sairaala)  
• tarvittaessa järjestetään saattaja mukaan  
• tilanteen jälkeen kuullaan tapahtumaan osallisina olleita henkilöitä  
• otetaan yhteys alaikäikäisten huoltajiin  
• vakavissa tapauksissa otetaan yhteys koulutusjohtajaan ja kuntayhtymänjohta-

jaan  
• väkivaltatilanteesta tehdään ilmoitus Läheltä piti -lomakkeella työsuojelupäälli-

kölle 
• mikäli tilanne vaatii jatkoselvittelyä, koulutusjohtaja kutsuu koolle kriisiryhmän tai 

tapauskohtaisen ryhmän  
• seurataan tilannetta ja tarvittaessa tilanteeseen puututaan uudelleen.  
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4.2 Onnettomuus tai muu vakava tapahtuma oppilaitoksessa  

Onnettomuuden tai muun vakavan tapahtuman sattuessa oppilaitoksessa toimitaan 
pelastussuunnitelman ohjeiden mukaisesti: 
 
• tarvittaessa soita hätänumeroon 112  
• tarvittaessa tee ilmoitus tapahtumasta hälytysryhmälle Secapp-sovelluksella 

(viesti menee aina myös koulutusjohtajalle ja kuntayhtymänjohtajalla). Secapp-hä-
lytysryhmän jäsen tekee tarvittavan hälytyksen Secapp-sovelluksella henkilöstölle. 
Henkilöstö ohjaa opiskelijoita. Tieto menee samalla Secapp-viestillä myös opiske-
luterveydenhuoltoon- ja työterveyshuoltoon 

• kuntayhtymänjohtajaa ja koulutusjohtajaa informoidaan siitä, mitä on tapahtunut, 
ketä tapaus koskee ja miten on jo toimittu. Viestinnässä käytetään ensisijaisesti 
Secapp-sovellusta  

• tarvittaessa kuntayhtymän johtaja tai koulutusjohtaja tiedottaa asiasta henkilös-
tölle ja kriisiryhmä kutsutaan koolle tilanteen niin vaatiessa  

• kuntayhtymänjohtaja tiedottaa asiasta tarvittaessa medialle 
• henkilövahinkojen sattuessa kuntayhtymänjohtaja tai koulutusjohtaja ottaa yh-

teyttä asianomaisten huoltajiin tai läheisiin 
• vakavat työtapaturmat ilmoitetaan myös työturvallisuusviranomaiselle (Ohjeet: 

https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/vakavasta-
tyotapaturmasta-ilmoittaminen) 

• pyydetään apua ulkopuolisilta asiantuntijoilta, mikäli luokka- tai työyhteisössä il-
menee tarvetta asian tarkempaan selvittelyyn  

• kriisiryhmä järjestää tarvittaessa jälkihoidon. 

4.3 Pommiuhkaus  

Pommiuhkauksen saapuessa toimintaan seuraavien ohjeiden muukaan. 
 
• pommiuhasta ilmoitetaan välittömästi poliisille soittamalla hätänumeron 112, 

jonka jälkeen toimitaan poliisin ohjeiden mukaisesti 
• ilmoita hälytyksen tarpeesta Secapp-hälytystyhmälle (viesti menee aina myös kou-

lutusjohtajalle ja kuntayhtymänjohtajalle). Hälytysryhmä varoittaa henkilöstöä te-
kemällä pommiuhkaushälytyksen Secapp-sovelluksella. Henkilöstö ohjaa opiske-
lijoita  

• suoritetaan tarvittaessa ns. hiljainen etsintä (esim. kiinteistönhoitajat), jos poliisi 
näin ohjeistaa  

• opiskelijat, työntekijät ja vierailijat ohjataan ulos rakennuksesta pelastussuunni-
telman mukaisesti, mikäli poliisi näin ohjeistaa. Tämä ohjeistetaan Secapp-sovel-
luksella ja mahdollisesti kuuluttamalla 

• pommiuhkauksiin on aina suhtauduttava vakavasti, vaikka ne usein osoittautu-
vatkin aiheettomiksi 

• kriisiryhmä järjestää tarvittaessa jälkihoidon. 

https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/vakavasta-tyotapaturmasta-ilmoittaminen
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/vakavasta-tyotapaturmasta-ilmoittaminen
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4.4 Opiskelijan tai työntekijän vakava sairaus  

Asiassa edetään sairastuneen henkilön ehdoilla. Jos henkilö on alaikäinen, niin huol-
tajan ehdoilla. Mikäli asiasta todetaan tarvittavan tiedottamista, koulutusjohtaja tai 
työntekijän lähin esimies sopii asiasta yhdessä asianosaisen henkilön kanssa. 

4.5 Opiskelijan kuolema  

Tiedon saanut henkilökunnan jäsen informoi alan koulutusjohtajaa. 
 
Koulutusjohtaja 
• tarkistaa tiedon oikeellisuuden ja huhujen todenperäisyyden 
• on yhteydessä omaisiin, ja voi harkinnan mukaan pyytää lupaa kuolinsyyn kerto-

miseen 
• ottaa huomioon omaisten toiveet, joita kunnioitetaan 
• tiedottaa tapahtuneesta opettajille ja muulle henkilökunnalle intrassa, tieto myös 

terveydenhuollolle, psykologeille sekä kuraattoreille 
• on yhteydessä kuntayhtymänjohtajaan 
• kutsuu koolle kriisiryhmän 
• pyytää terveydenhoitajan, kuraattorin tai psykologin opiskelijoiden kanssa keskus-

telemaan ja käsittelemään asiaa 
• organisoi suruliputuksen sille toimipisteelle, mistä opiskelija kuoli (tiedottaa kiin-

teistönhoitajaa liputuksesta)  
• organisoi toimipisteen hiljaisen hetken 
• soittaa asiaa hoitaneelle alaiselleen, varmistaakseen hänen vointinsa 
• varmistaa asiaa hoitaneen alaisensa jälkihoidon. 

 
Vastuuopettaja 

Hiljentymishetken järjestäminen luokalle ja muille opiskelijoille (jos omaiset antavat 

luvan) 

• opiskelijoiden annetaan surra ja muistella kuollutta toveriaan  
• tilaisuutta varten varataan tarkoituksenmukainen tila ja varmistetaan, ettei ryhmä 

tule häirityksi kesken muistohetken  
• varataan riittävästi aikaa ja varmistetaan, että jokaisella opiskelijalla on mahdolli-

suus ilmaista tuntemuksiaan  
• opiskelijoille järjestettävään hiljentymishetkeen voidaan tehdä surupöytä opiske-

lijan omalle paikalle tai keskeiselle paikalle  
• muistopöydälle asetetaan valkoinen liina, vainajan kehystetty kuva sekä vainajan 

nimi, syntymä- ja kuolinpäivä. 
 

Hautajaisiin osallistuminen  

• mahdollisesta hautajaisiin osallistumisesta keskustellaan omaisten kanssa  
• mietitään tapauskohtaisesti, ketkä osallistuvat hautajaisiin  
• mikäli opiskelijat eivät osallistu hautajaisiin (ryhmä muistaa omaisia muistoadres-

silla, kirjeellä tms. muistotilaisuuteen sopivalla tavalla)  
• ammattiopisto lähettää omaisille koulutusjohtajan allekirjoittaman adressin.  
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4.6 Opiskelijan lähiomaisen kuolema  

Välittömät toimenpiteet (vastuuopettaja tai koulutusjohtaja) 

• opiskelijalle tiedon tämän lähiomaisen kuolemasta kertoo hänen läheisensä, 
pappi, lääkäri tai poliisi, ei oppilaitoksen edustaja 

• saataessa asiasta tieto kesken päivän kerrotaan se opiskelijalle kahden kesken  
• huolehditaan, että opiskelija ei jää yksin  
• pyydetään läheisensä menettäneen lupa, että voidaanko asiasta kertoa luokassa  
 

Jälkityö  

• henkilökuntaa ja opiskelijoita valmistellaan kohtaamaan läheisensä menettänyt 
opiskelija sekä tukemaan häntä kykyjensä mukaan  

• harkitaan suruvalittelujen esittämistapa tapauskohtaisesti  
• läheisensä menettäneestä opiskelijasta huolehditaan erityisesti (seurataan sekä 

välittömiä että mahdollisesti pidemmän ajan kuluttua ilmeneviä reaktioita)  
• tarjotaan mahdollisuus ammattiapuun  
• opiskelijoiden pelkotiloista keskustellaan avoimesti  

 4.7 Henkilöstöön kuuluvan kuolema  

Tapahtumasta ilmoitetaan välittömästi kuntayhtymän johtajalle 
 
• esimies ilmoittaa yksikössään tapahtuneesta henkilöstölle virallisen tiedon var-

mistuttua  
• kutsuu koolle kriisiryhmän tarvittaessa 
• sovitaan, kuinka kuolemantapauksesta tiedotetaan opiskelijoille  
• lippu nostetaan puolitankoon, mukana voi olla lähimpiä työtovereita  
• yksikön toimipisteessä järjestetään muistohetki vainajan muiston kunnioitta-

miseksi.  
• kaikille läheisille järjestetään mahdollisuus jälkipuintiin 

4.8 Itsemurha tai itsemurhan uhka  

Itsemurhasta puhuva tai itsemurhaa yrittänyt on aina pikaisen avun tarpeessa.  Jos 
kyseessä alaikäinen opiskelija, tehdään lastensuojeluilmoitus. 
 
Itsemurhauhkaus  

• otetaan aina vakavasti  
• kuunnellaan asianosaista  
• nuoren turvallisuudesta huolehditaan olemalla hänen kanssaan  
• ohjataan aina keskustelemaan opiskeluterveydenhoitajan tai työterveyshoitajan 

tai psykologin kanssa 
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Itsemurhayritys  

• Soita 112 
• opiskelijan yrittäessä koulussa itsemurhaa tai tahallisesti vakavasti vahingoittaa 

itseään ensiaputoimenpiteiden jälkeen otetaan välittömästi yhteys huoltajiin / lä-
hiomaisiin  

• ensiaputoimenpiteiden jälkeen otetaan yhteys koulutusjohtajaan, joka kutsuu 
koolle kriisiryhmän. Kriisiryhmä ryhtyy muihin tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin  

• itsemurhaa tai itsensä vahingoittamista yrittänyttä opiskelijaa tai henkilökunnan 
jäsentä ei saa jättää yksin  

• ohjataan henkilö ammattiauttajalle  
• tilanteen mahdollisesti nähneille henkilöille tarjotaan myös ammattiapuun. 

 
Itsemurha  

• opiskelijan tai kouluyhteisön jäsenen tehdessä itsemurhan otetaan aina yhteys 
koulutusjohtajaan, joka kutsuu koolle kriisiryhmän. Kriisiryhmä selvittää mitä on 
tapahtunut ja ryhtyy tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin  

• muilta osin toimitaan kuten kuolemantapauksissa  
 

4.9 Muut mahdolliset tilanteet  

4.9.1 Oppilaitoksen ulkopuoliset kriisit 

  
Oppilaitoksen ulkopuoliset kriisit ovat esimerkiksi lähistöllä sattunut liikenneonnet-
tomuus tai tulipalo, paikkakunnalla sattunut tuhoisa onnettomuus tai joku yhteiskun-
taa koskettava kriisi.  
 
Ulkopuolisissa tilanteissa  
 
• tiedon saanut työntekijä ilmoittaa tapahtuneesta kuntayhtymänjohtajalle ja koulu-

tusjohtajalle  
• varmistetaan tieto yleisestä luotettavasta tiedotusvälineestä  
• kriisiryhmä kokoontuu tarvittaessa ja ryhmä sopii keskenään tarvittavat toimenpi-

teet  
• tapahtuneesta tiedotetaan tarvittaessa henkilöstölle ja opiskelijoille. Tiedottami-

sesta vastaa kuntayhtymänjohtaja.  
 
4.9.2 Kriisitilanteet työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana  

 
Toiminta kriisitilanteessa työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana  

• työpaikalla järjestettävän opetuksen vastuuopettaja informoi koulutusjohtajaa 
sekä opiskelijan huoltajia siitä mitä on tapahtunut, ketä tapaus koskee ja miten 
on toimittu  

• tapahtuneesta keskustellaan työpaikkaohjaajan, vastuuopettajan ja opiskelijan 
kanssa  

• tilanteen niin vaatiessa oppilaitoksen tai työpaikan toimesta järjestetään yhteinen 
kriisin jälkiseurantatilaisuus  
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• vastuuopettaja seuraa tilanteen kehittymistä yhteistyössä työpaikan henkilöstön 
kanssa  

 
4.9.3 Kriisitilanteet kansainvälisissä vaihdoissa  

Ulkomailla tapahtuvan työpaikalla järjestettävän opetuksen yhteydessä tapahtuva 
kriisi hoidetaan samoin kuin kotimaassa tapahtuvan koulutuksen yhteydessä sovel-
tuvin osin. 
 
4.9.4 Kriisit poikkeustilanteissa 

Jos kriisityölle tulee tarvetta poikkeustilanteessa, kuten maailman laajuisen pande-
mian aikana, kriisityössä käytetään viestinässä etäyhteyksiä. Viestinnässä käytetään 
pääosin Secapp-sovellusta ja tarvittavat kokoukset hoidetaan Teamsin kautta. 

 

5 Kriisien ehkäisy ja selviytymisen tukeminen  

5.1 Opiskelijan kiusaaminen  
 
Kiusaamistilanteissa toimitaan seuraavan suunnitelman ohjeiden mukaisesti: 
• Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirin-

nältä 
 
Suunnitelma löytyy POKEn intranetistä. 

5.2 Henkinen väkivalta  

Henkisen väkivaltatilanteen selvittelyssä on tärkeää henkilön kuunteleminen. Kuun-
telijan on kuitenkin tärkeää tunnistaa omat voimavaransa ja mahdollisuutensa aut-
taa.  
 
Toiminta henkisissä väkivaltatilanteissa  

• asianomaista kuunnellaan  
• arvioidaan tilanne  
• tarvittaessa ohjataan nuori keskustelemaan toisen henkilön kanssa (psykologi, 

opiskeluterveydenhoitaja- tai työterveyshoitaja, opinto-ohjaaja, kuraattori)  
• toimitaan oman osaamisen ja omien voimavarojen puitteissa  
• vakavissa tilanteissa otetaan yhteys koulutusjohtajaan tai muuhun esimieheen.  

 
Väkivaltatilanteen jälkeen  

• tilanteen jälkeen arvioidaan tapahtunutta esim. kriisiryhmän jäsenten kanssa  
• arviointikeskusteluissa vaihdetaan kokemuksia sekä punnitaan onnistu-

neita/epäonnistuneita käytäntöjä   
• tilannetta seurataan ja tarvittaessa tilanteeseen puututaan uudelleen  
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5.3 Masennus tai mielenterveyden ongelmat  

Hoitamaton masennus tai mielenterveyden ongelmat ovat mahdollisesti syynä opis-
kelijan tai henkilökunnan pahoinvointiin ja kriisitilanteisiin. Opiskelijan ja työkaverei-
den hyvinvointia pyritään auttamaan ja seuraamaan. Jos opiskelijan epäillään olevan 
masentunut tai kärsivän mielenterveyden ongelmista, hänet ohjataan opiskeluter-
veydenhuoltoon ja sen kautta tarvittaessa psykologille tai erikoissairaanhoidon pal-
veluihin. Alaikäisen opiskelijan kohdalla otetaan aina yhteys huoltajaan. Työkaverin 
kohdalla huolen voi kertoa esimiehelle, jonka velvollisuus on keskustella asiasta työ-
tekijän kanssa ja suositella työterveyshuollon palveluita. 
 

Masennuksen merkkejä voivat olla:  

• univaikeudet  
• syömisvaikeudet  
• voimattomuus  
• apatia, vetäytyminen  
• vihamielisyys  
• keskittymisvaikeudet  
• itseinho  
• itkuisuus ja suruisuus  
• kiinnostus kuolemaan  

 

5.4 Psykoottinen käyttäytyminen  

Opiskelijalla ja henkilökunnan jäsenellä, joka käyttäytyy selvästi poikkeavalla tavalla, 
voi olla vakava mielenterveyden häiriö, jolloin tarvitaan nopeasti ammattiauttajien 
apua. Ohjeita voi kysyä opiskelijaterveydenhuollosta tai työterveydestä. Hätätapauk-
sissa soita 112. 
 
Psykoosin oireita voivat olla:  
 
• vetäytyminen  
• sekavat epärealistiset puheet  
• rituaalit, pakkotoiminnot  
• ikätasoa lapsellisempi toiminta  
• suhtautuminen opiskeluun tai työhön muuttuu, yrittää enemmän kuin jaksaa  
• erikoinen toiminta, jota ei halua tai osaa selittää 
• vihjailu avuntarpeesta  
• ulkoisen olemuksen muuttuminen näkyvästi, esim. hoitamattomuus  
• tunneilmaisun kapeneminen tai muuttuminen, esim. äkilliset naurun- tai itkun-

puuskat  
• harhaluulot  
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5.5 Seksuaalinen väkivalta tai ahdistelu  

Seksuaalisen väkivallan tai ahdistelun kohtaaminen on vakava asia, jonka vaikutuk-
set voivat olla pitkäaikaisia. Tilanteen selvittäminen vaatii aikaa ja usein myös ulko-
puolista apua.  
 
• tilanteesta keskustellaan henkilön kanssa  
• tilanteessa selvitetään, että puhuuko henkilö asiasta ensimmäistä kertaa  
• alaikäisen opiskelijan kohdalla keskustellaan asiasta huoltajan kanssa 
• alaikäisen opiskelijan kohdalla tehdään lastensuojeluilmoitus ja mahdollisesti tut-

kintapyyntö poliisille  
• yhdessä henkilön kanssa otetaan yhteyttä kuraattoriin tai opiskelu-/ työterveys-

hoitajaan  
• yhdessä henkilön kanssa otetaan yhteyttä sopivaan auttaja tahoon (perheneu-

vola, nuorisopsykiatrian poliklinikka, Tukinainen, kuraattori tai opiskelu-/ työter-
veyshoitaja)  

• henkilö ohjataan jatkamaan hoitoa muun hoitavan/ohjaavan tahon kanssa, missä 
asiaa on käsitelty aiemmin  

 
Havaittaessa seksuaalista ahdistelua:  

• keskustellaan ensin ahdistellun kanssa  
• arvioidaan tilanne ja sovitaan jatkotoimenpiteistä yhdessä ahdistellun kanssa  
• tarvittaessa sovitaan tarkoituksenmukaisesta jatkohoidosta.  
 
Toiminta vakavissa väkivaltatilanteissa:  

• ohjataan välittömästi lääkärin/terveydenhoitajan luokse, saattajan on hyvä lähteä 
mukaan  

• ohjataan rikosilmoituksen tekemiseen (Alaikäisen opiskelijan kohdalla tutkinta-
pyynnön poliisille tekee asiaan puuttunut aikuinen.) 

• huolehditaan jälkihoidosta  
 

5.6 Päihteiden väärinkäyttö  

Päihteiden väärinkäyttöön puututaan mahdollisimman nopeasti. Ohjeita puuttumi-
seen ja ennalta ehkäisevään työhän löytyy opiskelijoiden kohdalla POKEn päihdestra-
tegiasta, joka löytyy Intranetistä. POKEn henkilöstölle on käytössä ns. varhaisen tuen 
toimintamalli, jossa on kerrottu päihdeongelmien varhaisesta puuttumisesta ja tar-
peen vaatiessa hoitoonohjauksesta. Varhaisen tuen toimintamalli löytyy Intranetistä. 
 

5.7 Koulun elämäntaitoja rakentava työ  

Kriisejä ehkäistään opiskelijoiden hyvinvointia lisäämällä. Opiskelijoiden hyvinvointia 
edistetään laadukkaalla opetuksella, viihtyisillä oppimisympäristöillä, ohjatulla va-
paa-ajan toiminnalla, opiskelijoiden osallisuudella sekä valinnaisilla opinnoilla. Hy-
vinvointiin liittyvät opiskelijahuollon tukitoimet kuvataan opiskelijahuoltosuunnitel-
massa, joka löytyy intranetistä.  
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6 Traumaattisen kriisin vaiheet, psykososiaalinen tuki ja jälkihoito  

Seuraavassa kuvataan traumaattisen kriisin vaiheet ja jälkihoito. 

6.1 Traumaattisen kriisin vaiheet  

Kriisien läpikäymisessä on neljä eri vaihetta eli sokki-, reaktio-, käsittely- ja uudelleen 
suuntautumisen vaihe. Kriisitilanteen hoidossa otetaan huomioon kriisin eri vaiheet 
sekä yksilöiden avun tarve kriisistä selviytymiseen.  
 
Sokkivaihe alkaa heti kriisitilanteen jälkeen ja vaihtelee eri tekijöiden mukaan. Sok-
kivaiheen aikana ihminen ei kykene vielä kunnolla käsittämään kriisin aiheuttanutta 
tapahtumaa.  
 
Reaktiovaihe kestää yleensä muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Reak-
tiovaiheessa ihminen alkaa kohdata muuttuneen todellisuuden ja yrittää muodostaa 
käsitystä siitä, mitä on tapahtunut. Reaktiovaiheessa mieli alkaa käsittelemään ta-
pahtumaa. 
Tässä kriisin vaiheessa ihminen tasapainoilee kokemukselta suojautumisen ja sen 
käsittelemisen aloittamisen välillä.  
 
Käsittelyvaihe eli läpityöskentelyn ja korjaamisen vaihe kestää muutamista kuukau-
sista noin vuoteen. Tämän aikana kriisin aiheuttanut tapahtuma aletaan hyväksyä.  
Kriisin uudelleen suuntautumisen vaiheessa kriisi alkaa muuttua osaksi elämää ja 
kokemusta omasta identiteetistä. Kriisin aiheuttaneesta tapahtumasta on tässä vai-
heessa tavallisimmin aikaa vuodesta kahteen.  
 
Apu:  
• tue, kuuntele, anna tunteille nimet 
• ole positiivinen 
• rauhallinen suhtautuminen tarttuu. 

 

6.2 Psykososiaalinen tuki ja traumaattisen kriisin jälkihoito  

Kriisi vaatii yleensä jonkinlaista jälkihoitoa. Kriisitilanteen jälkeen tarjotaan mahdol-
lisuus ulkopuoliseen apuun. Esimies huolehtii henkilöstön tarvittavien tukitoimien 
järjestämisestä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Vastuuopettaja varmistaa opiske-
lijan jälkihoidon toteutumisen yhdessä opiskeluhuollon kanssa.  Opiskelijoille ja hen-
kilökunnalle tarjotaan keskusteluapua traumaattisissa tapahtumissa ja tilanteissa 
välittömästi tapahtuman jälkeen. Opiskelijoille ja henkilöstölle järjestetään tarvitta-
essa kriisin jälkeen yksi tai useampia kokoontumisia, joiden tarkoituksena on käsi-
tellä kriisin purkamista ja vaarattomaksi tekemistä ja sekä lievittää tilanteen aiheut-
tamia haittoja.  
 
Henkilökunnalle on tarjolla henkistä apua (debriefing) Mehiläisen kautta väkivaltati-
lanteiden, onnettomuuksien ja äkillisten kuolemantapausten yhteydessä. Äkillisissä 
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kriisitilanteissa työterveyden palveluaikojen ulkopuolella psyykkinen ensiapu käyn-
nistetään Mehiläisen kriisipuhelimen kautta, puh 010 414 0500, jossa kriisityöhön 
koulutetut sairaanhoitajat vastaavat vuoden jokaisena päivänä (ma-su) klo 5-22. Asi-
akkaat saavat puhelimitse psykologista ensiapua ja heidän kanssaan sovitaan seu-
raavat askeleet ja toimenpiteet työpaikalla ja toteutettavaksi Mehiläisen kanssa. 
 

7 Toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi  

7.1 Kriisisuunnitelman päivittäminen  

Kriisisuunnitelman päivittämisestä vastaa työsuojelupäällikkö. Kriisiryhmien kokoon-
panot ja auttavien puhelimien numerot tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. 
Kriisiryhmät kokoontuvat vähintään kerran lukuvuodessa ja muutoin tarpeen mu-
kaan.  

7.2 Uusien työntekijöiden perehdyttäminen  

Uudet työntekijät perehdytetään kriisi- ja pelastussuunnitelmiin. Perehdyttäminen 
on aina esimiehen vastuulla. 

7.3 Vuosittainen tiedotus työyhteisöille ja opiskelijoille 

Kriisisuunnitelman muutoksista ja toimenpiteistä kriisitilanteissa tiedotetaan henki-
löstölle intranetin kautta. Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan Wilman 
kautta.  

7.4 Koulutustilaisuudet  

Henkilöstölle järjestetään koulutusta kriisitilanteissa toimimisesta. Koulutustilai-
suuksien järjestämistä koordinoi johtoryhmä. 
 
Liitteet  

Liite 1 Toimipisteiden kriisiryhmien kokoonpanot  
Liite 2 Auttavat puhelimet hätä- ja kriisitilanteessa 
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Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 
Piilolantie 17, PL 41, 44101 Äänekoski  
toimisto@poke.fi, www.poke.fi 

 

Toimipisteiden kriisiryhmien kokoonpanot 
 
Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela osallistuu kriisiryhmien toimintaan tarvittaessa. 
Myös muita henkilöitä voidaan kutsua kriisiryhmän toimintaan tarpeen mukaan. 
 
Opinahjo 
Riitta Salmijärvi-Korhonen (Koulutusjohtaja) 
Koulupsykologi 
Koulukuraattori 
Terveydenhoitaja 
Marika Marttinen (Opinto-ohjaaja) 
Marjo Häyrinen (Opintosihteeri) 
Martti Tuoriniemi (Tutkintovastaava) 
Susanna Kuhno (Tutkintovastaava) 
Tanja Kuitunen (Tutkintovastaava) 
Laura-Liisa Hyytiäinen (Tutkintovastaava) 
 
Saarijärvi 
Pekka Janhonen (Koulutusjohtaja) 
Terveydenhoitaja 
Koulupsykologi 
Koulukuraattori 
Anna-Maija Koskenlahti (Opinto-ohjaaja) 
Annika Heimonen (Opetus) 
 
Viitasaari 
Hannu Pönkä (Koulutusjohtaja) 
Koulupsykologi  
Koulukuraattori 
Terveydenhoitaja 
Sari Paananen (Opinto-ohjaaja) 
Juha Kuulasmaa (Opettaja) 
 
Piilola 
Hannu Pönkä (Koulutusjohtaja) 
Koulupsykologi  
Koulukuraattori 
Terveydenhoitaja 
Kimmo Raitio (Opiskelijapalveluvastaava) 
Markku Lahtinen (Opinto-ohjaaja) 
Jori Soininen (Opettaja, työsuojelupäällikkö) 
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Laukaa 
Hannu Pönkä (Koulutusjohtaja) 
Riitta Salmijärvi-Korhonen (Koulutusjohtaja) 
Kimmo Raitio (Opiskelijapalveluvastaava) 
Koulukuraattori 
Koulupsykologi 
Terveydenhoitaja 
Anne Rantanen (Opinto-ohjaaja) 
Jussi Sorvari (Opettaja) 
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Auttavat puhelimet hätä- ja kriisitilanteessa 
 
Yleinen hätänumero: 112 
 
Mehiläisen Kriisipuhelin (henkilökunta): 010 414 0500 
auki 24/7 
 
Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin: 09 2525 0111 
auki 24/7 

 
Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin: 116 006 
ma–pe klo 9–20 
 
Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin: 116 111 
maanantaista perjantaihin klo 14–20 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 17–20 
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