
WINTERTHURIN SUOMI-KOULU/ 
KRIISITOIMINTAOHJEET  

 
Opettajat antavat välittömän ensiavun taitojensa ja kykyjensä mukaan. 
Winterthurin Suomi-koululla on ensiapulaatikko, joka sijaitsee luokkahuone 10 
kaapissa. Jokaisella opettajalla on oltava kriisitoimintaohjeet sekä oppilaiden 
vanhempien puhelinnumerot (= puhelinketjulista) omassa kansiossaan ja 
lisäksi näitä ohjeita säilytetään luokkahuone 10 kaapin sisäseinällä. 

HÄTÄTILANNE 

 
1. KATSO – AJATTELE - KOKEILE 
2. Pysy rauhallisena! 
3. Älä koskaan ravistele tai siirrä uhria. 
4. Vastaako lapsi sinulle?  

KYLL Ä  EI 

5. Hälytä apua! 144 
6. Hengittääkö lapsi? 
KYLLÄ  EI :aloita elvytys 

 Tuntuuko pulssi? Kokeile lapselta käsivarresta. 

 Onko tajuton? Käännä kylkiasentoon  

 Vuotaako verta? Sidokset 
7. Seuraa tilannetta, älä jätä lasta yksin. 
8. Odota apua paikalle. 

NOTFÄLLE bei Kleinkindern/ HÄTÄNUMEROT 

 
Sanitätsnotruf   144    
Feuerwehrnotruf  118 
Tox-Zentrum             145 
Polizeinotruf            117 
 
WO ist etwas passiert?  Adresse:_Schulhaus Altstadt, Winterthur, 
Lindstrasse 1 Tähän täydellinen osoite_!!!!________ 
WAS ist passiert? 
WIEVIEL verletzte Personen? 
WELCHE Art von Verletzungen? 
WARTEN auf Rückfragen! 
 
Toimintamalleja eri kriisitilanteissa 
 
1) Onnettomuus koulussa 

a) Hälytä tarvittaessa ambulanssi / muut opettajat avuksi  
b) Aloita ensiapu 

 muut opettajat huolehtivat oppilaat pois onnettomuuspaikalta 

 ilmoitus huoltajalle mahdollisimman pian  

 silminnäkijät erilleen; heistä pidetään erityistä huolta 

 kirjallinen viesti koteihin tapahtuneesta 

 asian jälkikäsittely opettajien ja johtokunnan kesken 

 oppilaiden seuranta ja tukeminen 



 
 
 
 
2) Oppilaan kuolema  

a) Oppilaan kuolemasta perheelle ilmoittaa pappi, poliisi tai sairaala. 
 

 tiedon saanut opettaja informoi muita opettajia ja koulunjohtajaa 

 ryhmän opettaja toimii perheen yhdyshenkilönä  

 perheen toivomuksia kunnioitetaan kaikissa asioissa, etenkin 
asiasta tiedottamisessa 

* keskustelu luokissa / muistaminen 
* opiskelijoiden seuranta 

 
3) Opettajan tai koulun muuhun henkilökuntaan kuuluvan kuolema  

a) Koulun johtaja informoi muita opettajia 
b) Kriisiryhmä keskustelee ulkopuolisen avun tarpeesta 

* jälkikäsittely kollegoille 
* keskustelu luokissa 
* muistaminen: suruliputus, hiljainen hetki, hautajaiset jne. 
* oppilaiden seurantaa 
 

4) Oppilaan lähiomaisen kuolema 

 kotoa lupa saada kertoa asiasta muulle luokalle 

  tieto opettajille 
* luokan huomio oppilaalle 
* oppilaalle keskustelumahdollisuus 
* oppilaan seurantaa 

 
 

5) Onnettomuus tai sen uhkatilanne koulun ulkopuolella 
a) Väkivalta tai väkivallan uhka 

* tartuttava tilanteeseen 
* yhteys poliisiin/vanhempiin 
* yhteys johtokuntaan 
* johtava opettajia informoi muita opettajia 

 
6) Vakava uhkatilanne 
Näitä ovat mm. suuronnettomuus, tulipalo, ammuskelu jne. 

* opettajat auttavat tilanteessa mukana olleita 
* tiedotus/ johtokunnan kokoontuminen 
* suuronnettomuuden jälkihuolto ihmisille järjestetään 
viranomaisten pyynnöstä 
 

 
Kriisitilanteen arviointi 
 
Opettajien ja johtokunnan yhteinen tehtävä on arvioida, miten tilanne 
hoidettiin. Tarvittaessa konsultoidaan mukana olleita ja tehdään tarvittavat 
muutokset kriisitoimintaohjeisiin. 
 


