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 Tulisi perustua siihen, mitä on tapahtunut, siihen 
miten ihmiset reagoivat 
◦ Psyykkisen sokin vaikutukset 
 Se mitä tapahtuu ei tunnu todelta 
 Suurin osa ihmisistä suhteellisen rauhallisia, niin kuin mitään 

ei olisi tapahtunut 
 Käyttäytymisestä ja reagoimisesta ei voi arvioida kriisiavun 

tarvetta 

 Tarvitsetko kriisiapua?  
◦ Väärä kysymys 
◦ Vastaus yleensä kielteinen 

 Suositeltava tapa: meillä täällä 
Kemissä/Torniossa on aina tapana tällaisessa 
tilanteessa ottaa yhteys kriisiryhmään: ei kai teillä 
ole mitään sitä vastaan? 



 Ennustamattomuus 

◦ Tapahtuu yht´äkkiää, 
odottamatta 

 Kontrolloimattomuus 

◦ Omalla käyttäytymisellä tai 
toiminnalla ei voida vaikuttaa 

 Uhkaa keskeisiä elämänarvoja 

◦  haavoittuvuus 

◦ maailmankuva muuttuu 

◦ elämän arvot muuttuvat 

 Muutoksen suuruus 
◦ Normaali sopeutumisreaktio 

◦ reaktiot niin voimakkaita, 
etteivät ne ole hallittavissa 

 Tapahtumaan ei voida 
valmistautua 

 

 Jossitteluajatukset, 
syyllisyydentunnot versus 
hallinnantunne 

 

 Elämältä putoaa pohja 

 Elämänkatsomuksellinen kriisi 

 

 Kaikki voimavarat käyttöön 

 Pelot ettei selviä  

 Kontrolloimattomien 
tunteiden ja reaktioiden pelko 

 



 Tapaturmat ja väkivaltaiset kuolemat, yhteensä noin 4500 
◦  itsemurhat 912 (2012) 

 itsemurhayritykset 10 000 
◦  tapot ja murhat 91 (2012) 

 tapon yritykset 400-500 

 väkivallan kohteeksi joutuminen 30 000   
◦ liikenneonnettomuudessa  

 kuolleet  262 (2012)    

 loukkaantuneet 10000 
◦ hukkumiset 100-200 
◦  tulipaloissa kuolleet alle 100 

 uhreja useita tuhansia 

 Äkilliset luonnolliset kuolemat n. 10 000 



 Erittäin vahva psyykkinen lainalaisuus on, 
että me emme reagoi pelkästään siihen mitä 
todella tapahtuu vaan myös siihen, mitä olisi 
voinut tapahtua 

 keskeistä ihmisten reaktioiden 
ymmärtämisessä 

 reaktiot saattavat laueta, vaikka itse 
tapahtumasta olisi kulunut aikaa, kun tieto 
läheltä piti tapahtumasta tulee useita tunteja 
tai päiviä jälkikäteen 
 



 Psyyken normaaleihin reaktioihin kuuluu, että se 
ei vapaaehtoisesti kestä kipua, ei fyysistä eikä 
psyykkistä 

 Tästä syystä me luonnostamme pyrimme 
torjumaan pois mielestä tuskaa tuottavat asiat ja 
kokemukset 

 Useimmiten mieli pakottaa meidät lähtemään 
käsittelemään kokemusta 
◦ Mieleen tunkevat mieli- ja muistikuvat 

 Kriisiavun tavoitteena on rohkaista ihmisiä 
kohtamaan kokemuksen aiheuttamaa tuskaa 
◦ Tuoda turvaa 
◦ Uskoa omaan kykyyn käsitellä ja kestää tuskaa 



 Meillä kaikilla tarve kokea, että me selviämme 
vaikeasta kokemuksesta itse 
◦ Tarve omaan hallinnan kokemukseen 

◦ Ei oteta yhteyttä auttajiin, ei oteta apua vastaan ennen 
kuin huomataan, että tästä ei tule yhtään mitään 

◦ Liian myöhään tehokkaalle järkyttävän kokemuksen 
tehokkaalle käsittelylle 

 Tehokas kriisiapu ei toimi koskaan niin, että se 
perustuu uhrien omaan aloitteeseen hakea apua 

 Myöhemmin itsekin tämän havaitsevat 
◦ Stakesin tutkimus tsunamista selvinneille: 96% oli sitä 

mieltä, että pitää tarjota aktiivisesti apua 



  tapahtumassa mukana olleet 

 loukkaantuneet tai säikähdyksellä selvinneet 

  läheisen ihmisen äkillisesti menettäneet omaiset ja 
lähiyhteisöt 

 kauhistuttavaa tapahtumaa sivusta seuranneet 
silminnäkijät 

 pakko katsoa 

 samaistuminen 

  auttajat 

 ammattityöntekijät 

 -vapaaehtoiset 

 tapahtuman aiheuttajat, "syylliset" 



 Sokkivaihe 
Suojaa mieltä sellaiselta tiedolta ja kokemukselta, jota se 

ei kestä 
 Jatkuu niin kauan kuin uhka- tai stressitilanne jatkuu 
Toimintakyky säilyy 

 Reaktiovaihe  
Edellyttää, että koetaan, että ollaan turvassa 
Tullaan tietoiseksi mitä itselle on tapahtunut ja mitä se 

merkitsee itselle 
Voimakkaat tunteet ja fyysiset reaktiot 

 Työstämis- ja käsittelyvaihe 
Prosessi hidastuu 
Kääntyy sisäänpäin 
Etäisyyden saaminen 
Muisti- ja keskittymisvaikeudet 
Ärsyyntyminen, vetäytyminen 



 Tapahtuma muodostuu 
◦ tietoiseksi ja 

◦ levolliseksi osaksi omaa itseä 

◦ sitä voi ajatella tai olla ajattelematta 

 Tapahtumalla ei olennaista vaikutusta 
minäkuvaan, siihen mitä ajattelee itsestään 



 Jonkinasteinen trauma kehittyy noin 30-
40%:lla, jos uhreihin ei kohdisteta mitään 
interventiota 

 Kun järkyttävän kokemuksen 
käsittelyprosessi häiriintyy, se ei parane 
itsestään. Häiriö jatkuu vuosia 

 häiriö saattaa kanavoitua  
◦ psyykkiseen sairastamiseen 
◦ somaattiseen sairastamiseen 
◦ syytetoimiin 
◦ rikolliseen ja asosiaaliseen käyttäytymiseen 



 
 Psyykkisen kestävyyden, sitkeyden 

(resilience) lisääminen ja kehittäminen 
 

 Itseluottamuksen tukeminen ja 
ylläpitäminen 

 
 Traumaattisen kokemuksen 

integroiminen persoonallisuuteen 
◦ Dissosiaation vähentäminen 

 
 
 



1. Elämässä koetaan sopivassa määrin 
vaikeuksia 

2. Kun kohdataan vaikeus, saadaan riittävästi 
opastusta ja tukea 

3. Saadaan kokemus, että vaikeudesta voi 
selvitä 

4. Riittävän monta tällaista onnistumisen 
kokemusta tuottaa resilienssiä 



 inhimillisen kärsimyksen vähentäminen 

 työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja 
sairauspoissaolojen vähentäminen 

 lääkkeiden käytön ja lääkekulujen 
vähentäminen 

 terveydenhuoltopalvelujen käytön 
vähentäminen 

 väliaikaisen ja pysyvän työkyvyttömyyden 
vähentäminen 

 



 Painopiste alkuvaiheessa yhteisöllisessä työssä 
 Kokemusta käsitellään niissä yhteisöissä, joita kokemus 

kosketta 

 Näissä yhteisöissä ja ryhmissä ei tarveharkintaa uhrien osalta 

 Asiantuntijoiden suunnittelema kokonaisvaltainen ja 
hallittu avun organisointimalli versus tilaaja tuottaja 
malli 
 Apua tarvitsevien ryhmien ja yhteisöjen kartoittaminen  

 Avun tarjoaminen altistuneille aktiivisesti 
 Tuen saatavuus jatkuvaa 

yhteystiedot ensikontaktista lähtien 

 Perheen ja luonnollisten ryhmien yhteenkuuluvuuden 
tukeminen 

 Tuetaan ihmisten selviytymistä, ei avuttomuutta 



 Avun oikea ajoitus, joka edellyttää 
avun aktiivista tarjontaa ensilinjan auttajien 

toimesta  

asianomainen vain antaa luvan, että häneen 
voidaan olla yhteydessä 

ei psykologista tarveharkintaa ensilinjan 
auttajien toimesta 

 Oikean lähestymistavan käyttöä oikeaan 
aikaan 

 Avun oikeaa ”annostelua” 
edetään kerralla vain niin pitkälle kuin 

asianomainen pystyy ottamaan vastaan 

 



 PSYYKKINEN SOKKI 
 suojareaktio 

 

 REAKTIOVAIHE 
 tapahtuneen merkityksen 

tiedostaminen 
 

 TYÖSTÄMIS- JA 
KÄSITTELYVAIHE 

 PSYYKKINEN ENSIAPU 
 Puhdas supportio 
 Psykologinen defusing 
 

 VARHAINEN INTERVENTIO 
 Perheisiin, laajennettuihin perheisiin 

ja muihin luonnollisiin ryhmiin 
kohdistuva ryhmämuotoinen 
psykologinen läpikäynti 

 
 PITKÄKESTOINEN TUKI 

 Kriisi- ja traumaterapiat 
 Ammatillisesti johdettu 

vertaistuki 



 Uhrit tarvitsevat tietoa tapahtumasta 
Tarve käsittää tapahtunut 
Lisää kognitiivista hallintaa 

 Uhrit tarvitsevat psyykkistä tukea 
Olotila pelottaa 
Ei saa jättää yksin 

 Elämän ennustettavuuden lisääminen, 
valmistautumisen käyttö 
Psykoedukaatio omiin reaktioihin 
Käydään läpi tulevia tapahtumia 
 Esim. vainajan katsominen 

Onnettomuuspaikalla käynti 

Osallistuminen rituaaleihin 



◦ tiedot tapahtuneesta ja keitä se koskettaa 

◦ Järjestetään perheille, laajennetuille perheille ja 
muille luonnollisille ryhmille, jota tapahtuma  
koskettaa 

◦ yhteydenotto tapahtuman uhreihin ja kriisiavun 
aktiivinen tarjoaminen heille 

◦ Tavoitteena tapahtuman kognitiivisen hallinnan 
parantaminen ja tietojen tasaaminen perheen 
jäsenten tai ryhmän keskuudessa, ajatusten ja 
tunteiden käsittely sekä sosiaalisen tuen 
syventäminen 

 



 Todellisuuden kohtaaminen 

 Psyykkisten reaktioiden työstäminen 
◦ ajatukset 

◦ tunteet 

◦ aistimukset, flashbackit 

 Reaktioiden normalisointi ja tuleviin 
rektioihin valmistaminen 

 Sosiaalisen tuen käynnistäminen ja 
syventäminen 



 Aloitus 

 Tosiasia- eli faktavaihe 

 Ajatusvaihe 

 Tunnevaihe 

 Oirevaihe 

 Normalisointi- eli opetusvaihe 

 lopetus 



 Yksi varhaisen intervention tehtävä on jatkohoidon 
tarpeen arviointi ja ohjaaminen jatkohoitoon 

 Mikäli suhteellisen kattavaan varhaiseen 
intervention ei ole mahdollisuutta suositellaan 
hoidon tarpeen seulontaa traumaattiselle 
kokemukselle altistuneille ja läheisensä 
menettäneille 

 Edelleen aktiivinen yhteydenotto suositeltavaa 

 Stakesin tutkimuksen tulos: vaikka ei alussa 
otettaisiinkaan apua vastaan, tarve voi muuttua 
ajan myötä. Halutaan että apua tarjotaan myös 
myöhemmin 





 Järkyttävän tapahtuman käynnistämä psyykkinen 
sopeutumisprosessi kestää kauemmin 
Tiedon puutteet alussa, tapahtuman käsittäminen vie 

aikansa 
Asia esillä mediassa 

 Psyykkisen ensiavun merkitys korostuu 

 Kriisityön organisointiin ja johtamiseen 
kohdistuu erityisiä vaatimuksia 
Työtä kerralla paljon 

 Median rooli korostuu 
Yhteistyövaatimukset 
Uhrien suojaaminen 

 



 Lääketieteellinen määritelmä: kun palvelujen 
tarve ylittää normaalit resurssit 

 Operationaalinen määritelmä: kun 
onnettomuustutkintakeskus ryhtyy tutkimaan 
tapahtuma 

 Suomessa suuronnettomuus: jos kuolleita 4-
10, loukkaantuneita useita kymmeniä 

 Katastrofi: kun kuolonuhreja yli 100 



 Keskipakoiset onnettomuudet 
Tyypillisesti liikenneonnettomuudet 
Onnettomuuden uhrit sattumalla koolla 
Koskettaa laajasti monia paikkakuntia, vaikutus 

leviää laajalle 
Esim. Jyväskylän ja Jokelan junaonnettomuudet, 

Konginkaankaan onnettomuus, Estonia, Tsunami 

 Keskihakuiset onnettomuudet 
Onnettomuus koskettaa erityisesti 

tapahtumapaikkaa 
Esim. Lapuan patruunatehtaan räjähdys, 

Myyrmannin kauppakeskuksen räjähdys, Jokelan 
ja Kauhajoen koulusurmat 



 Aikaisemman lääkinnällisen uhrikäsitteen 
mukaan onnettomuuden uhrit olivat aina 
tapahtumapaikalla eli kuolleet ja 
luokkaantuneet 

 Psykologisen näkökulman huomioon 
ottaminen muuttaa tilannetta radikaalisti 
uhrien määrä moninkertaistuu 
vain pieni osa uhreista paikan päällä 
valtaosa kodeissa, kouluissa, työpaikoilla, matkoilla 

ympäri Suomea, joskus ympäri maailmaa 
Asettaa aivan uusia vaatimuksia kriiisityölle ja sen 

organisaatiolle 



 Psykososiaalisesta tuesta ja palveluista 
vastaavat myös reagoivat psyykkisellä 
sokilla 
◦ Vaikea uskoa, vaikeaa ottaa informaatiota 

vastaan 
◦ Hetken hätä, miten tästä selvitään 

 Pelastustöiden aikana on aikaa koota 
työntekijöitä ja suunnitella psykologista 
valmiutta 
◦ Ei tarvitse reagoida välittömästi 
◦ Aikaa kuitenkaan ei ole tuhlattavaksi 

 
 



 Tapahtuman kartoittaminen ja arvioiminen 
◦ mitä on tapahtunut 

◦ kuinka paljon ja minkälaisia uhreja 

◦ Mitä uhrit ovat kokeneet 

◦ missä uhrit ovat 

◦ pelastustöiden luonne, laajuus ja kesto 

 Työmuotojen valinta ja ajoittaminen perustuu 
edellä esitettyyn arvioon 



 Puhelin palvelu 
◦ Tietojen saaminen ja välittäminen 
◦ Psyykkinen tuki 
◦ Jatkopalvelujen järjestäminen 

 Kriisikeskuksen perustaminen 
◦  jos paikan päällä paljon niitä, joita tapahtuma 

koskettaa 

 Kirjallinen materiaali 
◦ Tuottaminen 
◦ Jakaminen  
◦ käännökset 

 
 



 Tietojen välittäminen tehtävänä 
◦ mihin? 

◦ mikä/mitkä numerot? 

◦ vastaajien hankkiminen 

◦ ohjeet vastaajille, mitä saa sanoa, miten toimia 

◦ puhelujen kirjaaminen, lupausten pitäminen 

◦ palvelusta tiedottaminen 

 



 Kriisikeskuksen perustaminen 
 jos paikanpäällä runsaasti psykologisia uhreja 

 paikka, tilat 

 henkilöstö 

 huoltopalvelut(yhteydenpito, ruoka, juoma, vaatteet) 

 tehtävänä psyykkinen ensiapu joko henkilökohtaisesti tai 
ryhmissä  

Psykologien päivystävä puhelin 
 SPR toteuttaa 

 uhrien ja heidän omaistensa yhteyden saamisen 
varmistaminen valtakunnallisesti 

 Psyykkinen ensiapu, avuntarpeen arvioiminen, ohjaaminen 
jatkopalveluihin tai niiden aktiivinen järjestäminen 

 



 Kirjallisen materiaalin tuottaminen ja 
jakaminen 
 Itsehoito-ohjeet tärkeitä 
Ohjeita siitä milloin tarvitaan jatkoapua ja mistä sitä saa 
 Ei oireiden luetteloa, vaan tavoitteena on levollisuuden ja 

normaliuuden lisääminen suhtautumisessa reaktioihin 
 sovittava työnjaosta 

kuka tuottaa 

miten jaetaan 
 sovitetaan aina tapahtuneeseen tilanteeseen ja sen 

erityispiirteisiin 
 arvioitava tarvitaanko käännöksiä ja mille kielelle 

 toteuttaminen 



 Välitön tuki perheille tai suvuille, psyykkisen 
ensiavun ryhmämuotoinen interventio 

 Luonnollisille ryhmille, joita onnettomuus 
koskettaa ja  jotka tuntevat jo etukäteen 
toisensa 

 Työmuoto, jota käytetään usein 
kotikäynneillä tai kriisikeskuksessa 
seuraavina tunteina onnettomuuden jälkeen 



◦ tiedot tapahtuneesta ja keitä se koskettaa 

◦ Järjestetään perheille, laajennetuille perheille ja 
muille luonnollisille ryhmille, jota tapahtuma  
koskettaa 

◦ yhteydenotto tapahtuman uhreihin ja kriisiavun 
aktiivinen tarjoaminen heille 

◦ Tavoitteena tapahtuman kognitiivisen hallinnan 
parantaminen ja tietojen tasaaminen perheen 
jäsenten tai ryhmän keskuudessa, ajatusten ja 
tunteiden käsittely sekä sosiaalisen tuen 
syventäminen 

 



 Pelastuneet ja menehtyneiden omaiset haluavat 
usein tavata pelastustyöntekijöitä, poliiseja, 
silminnäkijöitä jne. Nämä kontaktit ovat tärkeitä ja 
niiden järjestämistä tulisi tukea 

 Pyrittävä tasapainottamaan tiedon saantia ja 
osallistumista, joka voi olla  tärkeää sekä 
kognitiivisesti että emotionaalisesta, mutta voi olla 
myös traumatisoivaa. Tähän voidaan vaikuttaa 
etukäteen valmistautumisella ja suunnittelulla 

 Ryhmämuotoisilla interventioilla suuri merkitys 
◦ Kokemusten jakaminen 
◦ Mahdollisuus verrata omia tuntemuksia muiden samaa 

kokeneiden 
◦ Sosiaalisen tuen ymmärtäminen 
◦ Vaativat vetäjiltä suurta ammattitaitoa 



 Käsittely monipuolisempaa ja laajempaa 
Useiden ihmisten kokemukset materiaalina 

 Huomion ja rasituksen jakautuminen usean ihmisen 
kesken 
 Erityisen tärkeää nuorilla 

 Tasaa osaamista ja kykyä käsitellä ajatuksia ja 
tunteita 
Mahdollisuus kuulla taitavien käsittelijöiden prosessointia 

 Mahdollisuus itse verrata omia kokemuksia ja 
reaktioita toisten samaa kokeneiden kokemuksiin 
Viitekehyksen saaminen omalla kokemukselle ja reaktioille 

 Ryhmädynamiikan hyväksikäyttö 

 Sosiaalisen tuen laajeneminen ja syveneminen 



 Pelastushenkilöstön psykologiset 
purkukokoukset ja jälkipuinti-istunnot 
työmuodot riippuvaisia pelastustöiden 

 luonteesta 

kestosta 

 Kohteena 
poliisit 

palomiehet 

ambulanssihenkilökunta 

sairaanhoitohenkilökunta 



 Organisaatioiden ja niiden johtajien 
opastaminen 
tiedottamisessa 

palvelujen organisoimisessa 

oman tuen saamisessa paineiden alla 
työskentelyssä 

 psykologinen tuki menehtyneiden 
tunnistamisessa ja jäähyväisten jätössä 
apu organisoimisessa 

tukihenkilönä katsomistilanteessa 



 Hoidettava välittömästi 
◦ puhelinpalvelun organisoiminen 

◦ psykologin päivystävä puhelin 

◦ kirjallisen tiedotteen laatiminen 

◦ päätös kriisikeskuksen perustamisesta 

◦ päätettävä kuka tiedottaa ja miten 

◦ paikallisten kriisiryhmien hälyttäminen, joita 
tapahtuma koskee 

 



 Hoidettava parina ensimmäisenä päivänä 
◦ luokaantuneiden ja heidän omaistensa tukitoiminta 

aloitettava 

◦ ensilinjan auttajien purkukokoukset 

◦ menehtyneiden omaisten psyykkinen ensiapu 

◦ organisaatioiden ja niiden johtajien opastaminen 



 Seuraavina päivinä (noin viikon-kahden 
aikana) 
◦ pelastushenkilöstön debriefing 
◦ luokaantuneiden ja heidän omaistensa kriisi-

istunnot  
◦ menehtyneiden omaisten ja lähiyhteisöiden kriisi-

istunnot aloitettava (paikalliset kriisiryhmät) 
◦ silminnäkijöiden, toimittajien valokuvajien 

mahdolliset kriisi-istunnot 
◦ Puhelinvastaajien ja muiden psyykkisen ensiavun 

työntekijöiden kokemusten psykologinen purku 



 Työn päättyessä 
◦ kriisityötä tehneiden ja sitä organisoineiden omat 

purkukokoukset 

◦ työn raportointi 

◦ työn arviointi 

◦ parannusehdotukset seuraavan tilanteen varalta 



 Yleensä ainutkertainen kokemus 
Ei aikaisempaa omaa kokemusta  

 Tiedon saannin vaikeudet arvioinnin ja 
suunnittelun pohjaksi työn eri vaiheissa 

 Paljon tehtävää lyhyessä ajassa: 
vaatii 
 hyvää etukäteissuunnittelua 
 autoritatiivista johtamista ja alistumista johdettavaksi 

 Monet häiriötekijät 
toimittajat 
apuaan tarjovat 
resurssien saanti (tilat, puhelimet, henkilöresurssit) 



 Vastuu paikallisella tasolla 
Kunta/terveyskeskus 
Terveyskeskuksen johtava lääkäri johtavassa roolissa 

 Jos paikalliset voimavarat eivät riitä 
(täydennettyinäkään) tai jos tapahtuma koskettaa 
monia kuntia vastuu organisoimisesta ja 
johtamisesta siirtyy aluetasolle 
(sairaanhoitopiirit) 

 Jos alueen resurssit eivät riitä tai tapahtuma 
koskettaa koko maata, vastuu siirtyy 
valtakunnalliselle tasolle (STM, Hus, Vantaan 
kriisikeskus) 



 Virallista tietoa vähän, media hankki tietoa kaikilla 
mahdollisilla keinoilla 

 Ahdistelivat uhreja hyvin tungettelevalla tavalla 
 Jokelassa tutkimuksen mukaan toimittajat kyselivät 

tapahtumista 63% nuorista 
◦ Erityisesti lähestyttiin vakavasti altistuneita 

 Sekä Jokelassa että Kauhajoella toimittajien 
lähestymillä oppilailla oli merkittävästi useammin 
traumaperäisiä oireita 

 Kun muut tekijät vakioitiin merkittävän 
traumaperäisen oireilun riskisuhde oli 2,6 
haastateltujen kohdalla 

 Oppilaita on siis syytä suojata median lähestymiseltä 
 (Haravuori ja muut 2012) 



 Tänään klo 11.40 ammattikoulun 
ruokasalissa alkanut tilanne, jossa koulun 
oppilas puukottanut monia muita oppilaita 

 Klo 11.42 hätäkeskukseen tästä soitto 

 Hätäkeskus lähettänyt paikalle useita 
sairaankuljetusyksikköjä ja poliiseja 

 Hätäkeskus tiedottaa tapahtuneesta 
kriisiorganisaatiota 
◦ Ketä? 

◦ Miten hälytys jatkuu? 



 Klo 11.55 tieto, että  
◦ Tekijä saatu kiinni 

◦ Useita oppilaita on puukotettu, 4 vakavasti 

 Heitä kuljetetaan sairaalaan 

◦ Useita oppilaita ja jotkut henkilökunnasta saanut 
viiltohaavoja 

 Haavojen vaikeutta kartoitetaan 

 Osa lähetetty terveyskeskukseen 

 Osaa hoidetaan paikan päällä 

◦ Paikalla kymmeniä pelästyneitä oppilaita 

 Miten kriisityö organisoidaan? 
 

 



 Koulussa paljon pelästyneitä oppilaita 
◦ Osa juossut puukottajaa pakoon 

◦ Osa piiloutunut ja poliisi löytää edelleen piilossa olijoita 

◦ Osa hämmentyneitä 

 Eivät tiedä mitä pitäisi tehdä 

 Koulun toiminta sekaisin 

 Oppilaita kehotetaan lähtemään kotiin 

 Miten kriisityö organisoidaan 
◦ Koulussa? Oppilaat? Henkilökunta? 

◦ Muualla? Oppilaiden omaiset? 

◦ Tiedotus?  

 Haastattelupyyntöjä, valokuvaajia ja toimittajia tulvii kouluun 



 Klo 14.30 tulee tieto, että yksi oppilas 
menehtynyt 
◦ Ei nimeä, ei tietoa omaisista 
◦ Kuka selvittää? Mistä? 

 Miten kriisityötä jatketaan ? 
◦ Loppupäivän aikana? 
◦ Yön aikana? 
◦ Seuraava päivä? 

 Klo 20.00 saadaan tietoon menehtyneen nimi 
ja lähiomainen ja hänen yhteystietonsa 
◦ Miten menetellään? 

 



 ”A little help, rationally directed and purposefully 
focused at a strategic time is more effective than 
more intensive help given of less emotional 
accessibility” 

 Pieni apu viisaasti kohdennettuna ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettuna oikeaan 
aikaan on tehokkaampaa kuin enemmän 
voimavaroja kysyvä apu huonompana ajankohtana, 
jolloin sitä ei pystyä ottamaan vastaan. 


