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TOIMINTAVAIHTOEHDOT HENKILÖIDEN AIHEUTTAMISSA UHKATILANTEISSA
Yleistä






varoitetaan muita (huutaminen, kuulutus, tekstiviesti) ja otetaan yhteys hätäkeskukseen
otetaan yhteys rehtoriin, jos tämä ei ole paikalla, tai vararehtoriin
jos mahdollista, järjestetään henkilökuntaan kuuluva opastamaan viranomaisia
huomioitava toimittaa poliisille riittävän monta koulun yleisavainta

Vaarallinen henkilö, tilanteessa syytä epäillä konkreettista vaaraa
1. Vaaralliseksi epäillyn henkilön olinpaikka ei ole tiedossa
 tilanne oppitunnin aikana: opettajat pysyvät luokissa opiskelijoiden kanssa; opettajat,
joilla ei oppituntia, ohjaavat käytävillä ja auloissa olevat lähimpään lukittavaan tilaan
 tilanne välitunnin aikana: opettajat ohjaavat opiskelijat lähimpään lukittavaan tilaan;
aloitekykyisin johtaa toimintaa; ulkoalueilla olevat ohjataan muihin kiinteistöihin
 ruokalassa ja Majakan aulassa olevat evakuoidaan Luma-keskuksen luokkiin
 luokassa tai muussa suojapaikassa
o lukitse ovet ja ikkunat
o pysy poissa ikkunoista ja ovien edustalta, pysyttele matalana
o jos mahdollista, kasaa oven eteen pulpetteja tms.
o odota/ kuuntele lisäohjeita
 suojatusta tilasta poistutaan vasta kun tähän on saatu lupa pelastusviranomaisilta
2. Vaaralliseksi epäillyn henkilön olinpaikka on tiedossa
 suojaudutaan lähimpään lukittavaan tilaan ja mikäli mahdollista, turvataan myös
opiskelijoiden suojautuminen
 suojatusta tilasta poistutaan vain, jos reitti ja kokoontumispaikka ovat turvallisia
 jos vaarallisella henkilöllä ei ole tuliasetta eikä teräasetta, henkilö on lupa tehdä vaarattomaksi yksin tai yhteistyöllä, tavalla tai toisella

Pommiuhka (poliisi päättää, mitä alla olevaa toimintatapaa noudatetaan)
1. Yleisten tilojen ja välittömän ulkoalueen hiljainen etsintä
 paras toimintavaihtoehto ellei ole erityistä syytä toimia toisin
 samalla rehtori tekee viranomaisten kanssa arvion uhkatilanteessa
 suorittajana koulun oma henkilöstö; kukin opettaja katsoo oman luokkansa, oman
käytävän sekä poistumistien; vapaana oleva muu henkilöstö suorittaa yleisten tilojen ja ulko-alueen hiljaisen etsinnän
 paikalle tullut poliisipartio avustaa ja varmistaa etsintää
 etsinnän tulos ilmoitetaan välittömästi rehtorille ja pelastusjohdolle
 tavoite on toteuttaa etsintä ilman, että opiskelijat saavat tietää tilanteesta
 mikäli etsinnässä löytyy jokin epäilyttävä esine, ainetta, tavaraa tms.; älä koske, ilmoita välittömästi poliisille, jonka tehtävä on yrittää tunnistaa epäilty esine tai aine

2. Henkilöiden siirtäminen luokkiin ja muihin lukittaviin tiloihin
 toimintavaihtoehto silloin, kun uhkatilanne on epäselvä (kyseessä huhu tms.)
 tavoitteena tilanteen rauhoittaminen
 sisätiloissa olevat opiskelijat siirtyvät luokkiin opettajien johdolla
 ulkona olevat opiskelijat ohjataan vapaana olevien opettajien toimesta Lumakeskuksen luokkiin tai Kulttuurikeskuksen tiloihin
 odotetaan lisäohjeita ja toimitaan niiden mukaisesti
3. Kohteen evakuointi kokonaan kokoontumispaikkaan (Kulttuurikeskus)
 ääritoimintamalli, kun on syytä epäillä konkreettisesta vaaraa koulurakennuksessa
tai se on muusta syystä turvallisuuden varmistamiseksi välttämätön toimenpide
 huomioitava mahdollisuuksien mukaan myös reittien ja kokoontumispaikan turvallisuuden varmistaminen. Tärkeintä on poistua vaarasta poispäin!
 paniikin välttämiseksi voidaan toteuttaa ”harjoituksena”
 odotetaan kokoontumispaikassa lisäohjeita ja toimitaan niiden mukaisesti
4. Ei tehdä mitään: Tilanne jossa poliisin kanssa yhdessä tehdyn uhka-arvion
perusteella ei ole uhkaa

Iisalmen lyseon kriisiviestintäkaavio
Kriisin luonteesta riippuu, miten ja miten laajalti siitä tiedotetaan. Tiedotusvälineille tiedottaminen sovitaan yhdessä toimialajohtajan ja pelastusviranomaisten kanssa. Koulun kotisivulle ja Wilmaan laitetaan
tieto, joka on kerrottavissa opiskelijoille ja vanhemmille.

KAUPUNGINJOHTAJA
kaupungin kriisiryhmä

TIEDOTUSVÄLINEET

NAAPURIKUNTIEN KOULUTOIMET

TOIMIALAJOHTAJA
sivistystoimen kriisiryhmä

YLÄKOULUT JA ALAKOULUT
YSAO, SAKKY, AMK
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soitto
POLIISI
PELASTUSLAITOS

soitto,
palaveri

REHTORI

LUKION KRIISIRYHMÄ
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rehtori, opinto-ohjaajat ja terveydenhoitaja

HENKILÖKUNTA
OPISKELIJAT

tieto tapahtumasta

kuulutus, palaveri, sähköposti, ryhmätekstiviesti
kuulutus, tiedotustilaisuus,
ryhmätekstiviesti, kotisivu

KODIT ryhmätekstiviesti, kotisivu, tiedote

