<AYK16> Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa

Kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä kriisitilanteissa
Kriisivalmiussuunnitelma on osa koulun pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaa. Kriisivalmiusryhmän
tehtävä on ylläpitää koulun kriisivalmiutta. Ryhmä laatii koululle kirjallisen suunnitelman ja
huolehtii kriisivalmiusryhmän säännöllisistä kokouksista. Ryhmä sopii sisäisen työn- ja vastuunjaon
sekä organisoi toimintaa kriisitilanteissa. Koulun henkilöstö perehdytetään kriisivalmiustoimintaan
ja toiminnasta tiedotetaan opiskelijoille, huoltajille ja yhteistyökumppaneille koulun kotisivujen
kautta. Ryhmä arvioi, päivittää ja kehittää kriisivalmiustoimintaa.
Apollon Yhteiskoulussa kriisitilanteita ehkäistään luomalla kouluun turvallinen ilmapiiri, selkeät
rajat ja hyvä työrauha. Koulun opiskeluhuoltotyö omalta osaltaan ehkäisee kriisitilanteiden
syntymistä. Pienessä kouluyhteisössä mahdollistuu hyvä oppilaantuntemus sekä henkilöstön
arkinen yhteydenpito ja yhteistyö. Tämän lisäksi kriisivalmiusryhmän säännölliset kokoontumiset
edistävät kriisitilanteisiin varautumista. Koulun henkilökunnalle on jaettu yleiset toimintaohjeet
puhelinnumeroineen.
Äkillisissä kriisitilanteissa kriisivalmiusryhmä kootaan välittömästi. Ryhmä sopii menettelytavoista
ja työnjaosta. Ryhmä käyttää apunaan aiemmin laadittuja toimintamalleja ja konsultoi tarvittaessa
koulun ulkopuolisia tahoja.
Työn- ja vastuunjako kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa
Kriisivalmiusryhmään kuuluvat kaikki rehtorit, kaksi erikseen nimettyä opettajaa, kuraattori,
psykologi ja terveydenhoitaja. Ryhmää johtaa rehtori. Työnjako suunnitellaan aina kussakin
tilanteessa erikseen.
Tiedottamisen ja viestinnän periaatteet
Tiedottamisesta huolehtii rehtori ja vastaava rehtori. Kriisin sattuessa oleellista on kriisistä ja
siihen liittyvistä toimenpiteistä tiedottaminen. Tiedottamisen välineitä ovat tilanteesta riippuen
keskusradio, wilma-järjestelmä, ilmoitustaulut, koulun kotisivut ja kotiin lähetettävät tiedotteet.
Erityisen tärkeää on henkilökunnan informointi ja toimintaohjeiden antaminen heti kriisin
puhjettua. Myös naapurikoulujen ja lähiyhteisöjen informointia on harkittava tietyissä
kriisitilanteissa.
Psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen
Kriisitilanteen jälkihoito suunnitellaan tilanteesta riippuen siten, että jokaisella asianosaisella on
mahdollisuus saada niin fyysistä kuin henkistä apua/tukea.
Kriisin sattuessa kuraattori ja psykologi varautuvat antamaan välitöntä psykososiaalista tukea sitä
tarvitseville. Tarvittaessa konsultoidaan ja/tai apua pyydetään yksityisten sopimuskoulujen
yhteiseltä kriisiryhmältä. Henkilökunnan jälkihoidossa tuki järjestetään Apollon Yhteiskoulun

työterveyshuollon kautta.
Toimintavalmiuksien harjoittelu
Kriisivalmiustilanteita on harjoiteltu tutustuen ja harjoitellen keskusradion kautta tapahtuvaa
hätätiedottamista, turvallisuuskävelyin koulurakennuksessa sekä poistumisharjoituksin.
Toimintavalmiustaitojen ylläpitämisestä vastaa koulun rehtori yhdessä kriisivalmiusryhmän sekä
työsuojelutoimikunnan kanssa.
Suunnitelmasta tiedottaminen
Kriisivalmiussuunnitelmasta tiedotetaan koulun pelastus- ja turvallisuussuunnitelman yhteydessä,
opettajien huoneen ilmoitustaululla sekä koulun kotisivuilla. Myös koulun oppilaskunnat ja
vanhempainyhdistykselle tiedotetaan koulun kriisivalmiussuunnitelmasta.
Suunnitelman seuranta ja arviointi
Säännönmukaiset kriisivalmiusryhmän kokoontumiset antavat puitteet seurantakeskusteluille ja
toiminnan sisällön arvioinnille.
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