
Kriisisuunnitelma Karakallion koulu 

 

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen 

 

• Käyttäydy asiallisesti ja rauhallisesti. 

• Älä estele tai ärsytä tekijää. 

• Ole kohtelias, mutta samalla päämäärätietoinen. 

• Keskustele tekijän kanssa vain jos arvioit sen sopivan tilanteeseen. 

• Ole realisti omien mahdollisuuksien suhteen. 

• Älä provosoidu; tavoitteena on selvitä ilman henkilövahinkoja. 

• Hälytä apua, kun tilanne sallii. 

 

Hätälilanteessa poistuminen - tapahtuman johtaminen 

 

- Sinulla pitää olla Poistuminen-kansio (monistushuoneesta tai ulkovälinevarastosta) 
sekä megafoni (monistushuoneesta). 

- Pue huomioliivi päällesi. 

- Jaa keltaiset luokkatunnistelaput opettajille. 

- Oppilaat järjestyvät kokoontumispaikalle parijonoon ohjeen mukaisesti. 

- Kierrä keräämässä tieto, että jokaisen luokan vastaava opettaja on ilmoittanut, että 
kaikki luokan koulussa olevat oppilaat ovat paikalla. 

- Tarkista, että koulussa oleva henkilökunta on myös ilmoittautunut. 

- Ulkovälinevarastossa on huopia. 

- Kun henkilöiden paikalla olo on varmistunut ja palokunta/poliisi on antanut luvan, 
ilmoita että voidaan siirtyä takaisin kouluun. 

 

Poistumisharjoitus 

Anteeksi oppitunnin häiriö. 

 

Kuulutus koskee poistumisharjoitusta. 

 



Lähiaikoina tullaan järjestämään koulussa yleinen poistumisharjoitus. Harjoitukseen 
on suhtauduttava niin kuin todelliseen tilanteeseen, koska tilannehan saattaisi myös 
olla aito hätätilanne.  

 

Jokaisen koulussa toimivan, niin henkilökunnan jäsenen kuin oppilaankin, on 
tiedettävä, miten poistumistilanteessa tulee toimia. Vastuu tilanteesta ei voi olla 
kenelläkään yksittäisellä henkilöllä, koska tositilanteessa ei voi olla varma, että juuri 
tämä henkilö on paikalla talossa.  

 

Poistumistilanteessa keskusradiosta kuulutetaan valmiilla nauhoituksella, että talosta 
tulee poistua. Terveydenhoitajalle, kuraattorille, musiikkiluokkaan ja keittiöön ei 
kuulutus välttämättä kuulu, joten näihin tiloihin on erikseen käytävä ilmoittamassa 
poistumisesta.  

 

Jos keskusradio ei toimi, kierretään kaikki tilat ja kerrotaan poistumisesta. 

 

Opetustiloista poistutaan ripeästi, ei kuitenkaan juosten, määrätylle 
kokoontumispaikalle. Luokissa sammutetaan kaikki muut sähkölaitteet, mutta valot 
jätetään palamaan. Opettaja poistuu viimeisenä luokasta ja tarkistaa, että kaikki 
oppilaat ovat poistuneet. 

 

Lumettomana aikana kokoonnutaan pallokentälle opetusryhmittäin, niin että 
seiskaluokkalaiset ovat koulusta katsoen ensin, sitten kasit ja monitoimitalon 
puoleisessa päässä ysit. On tärkeää, että ollaan opetusryhmittäin, koska tuntia 
pitävän opettajan pitää voida laskemalla tarkistaa, että kaikki luokassa paikalla olleet 
oppilaat ovat tulleet ulos. Opettajan tulisi olla myös selvillä tunnilla läsnä olleiden 
oppilaiden lukumäärästä.   

 

Talvella, jos kentällä on lunta, kokoonnutaan autojen pysäköintipaikalle. 

 

Sisälle suojautuminen 

Kuulutus: Olkaapa hiljaa, mittaamme ilmastointilaitteiden desibelejä. 

 

Sisällä olevat oppilaat: 

• Liiku poispäin uhkasta. 



• Evakuoi luokkiin, lukitse ovet ja ikkunat. 

• Pysy poissa ikkunoista ja ovien edustalta, pysyttele matalana, sammuta 
valot, puhelinta käyttää vain opettaja. 

• Jos mahdollista, kasaa oven eteen pulpetteja tms. 

• Odota/kuuntele lisäohjeita: älä avaa ovea, ellet ole varma, että se on 
turvallista. 

Ulkona olevat oppilaat: 

• Liiku poispäin uhkasta. 

• Ohjaa oppilaat sisälle tai kokoontumispaikalle. 

 

 

 

 

 


