
Kiusamisvaba Kool
(KiVa)

Mis? Kus? Kuidas? Kellele?



KiVa programm

KiVa on Turu ülikoolis Soome haridus- ja kultuuri-
ministeeriumi toel välja töötatud koolipõhine kiusamise 
ennetamise ja juhtumitesse sekkumise programm. 

-Juhid prof. C. Salmivalli ja PhD E. Poskiparta
-Kasutatud parim kaasaegne teadmine
-Kõrgetasemeliste uuringutega tõestatud tõhusus
-Praeguseks 90% on KiVa-kooliks Soome üldhariduskoolidest



KiVa programmi 

ERIPÄRA:
•Olemas on nii universaalsed ennetavad tegevused kui 
konkreetsed sekkumised juhtumitesse
•Suur hulk materjale ja konkreetseid vahendeid (ei ole ainult 
„filosoofia“)
•Kasutusel on virtuaalne õpikeskkond – veebitugi
•Programm puudutab kogu sihtgruppi (klassi), aga ka 
kooliperet laiemalt ja lapsevanemaid.

KiVa on süstemaatilisem kui enamus olemasolevaid 
kiusamisevastaseid programme.



KiVa programmi

Eesmärgid:
•Kiusamise ennetamine
•Ettetulevate juhtumite tõhus lahendamine
•Kiusamise negatiivsete mõjude minimeerimine

UNIVERSAALSED 
ehk ENNETUS-

TEGEVUSED

Materjalid, 
infopäevad
Veebitugi

KiVa-tunnid
Vestid

KONKREETSED ehk 
SEKKUMISED

KiVa-rühmad
Juhtumi osapooled

Klassikaaslased
Lapsevanemad

UURIMINE JA 
ANALÜÜS

Õpilasküsitlus
Õpetajate 

vestlusringid



KIUSAMINE – definitsioon

Süstemaatiline agressiivne käitumine isiku vastu, 
kel on end selle eest raske kaitsta.

– Korduvus 
– Jõudude ebavõrdsus
– Tahtlikkus (tegu on tahtlik, kuid ei pruugi olla teadlik 

kiusamine, nt „me tegime ju nalja!“)

- Kiusamine ei koosne vaid üksikutest rünnakutest, pigem on 
hoopis üsna stabiilne suhe suuremas kaaslaste grupis.

- Universaalne nähtus – umbes 10% lastest ja noorukitest üle 
maailma on süstemaatilise kiusamise ohvrid. Sagedus erineb 
riigiti ja kultuuriti.



KIUSAMINE – erinevad 
vormid

• VERBAALNE – sõnadega kahju tegemine 
(narrimine, mõnitamine, ähvardamine jne)

• FÜÜSILINE – keha ja esemete kaudu (löömine, 
tõukamine, asjade lõhkumine või ära võtmine...)

• KAUDNE – kahju tekitatakse ise otse kontaktis 
olemata, teiste kaudu (tagarääkimine, kuulujuttude 
levitamine, seltskonnast välja jätmine, teiste 
mõjutamine nii, et kannatavad ohvri suhted ja 
positsioon)

• KÜBERKIUSAMINE – kahju tekitatakse IT 
vahendusel (ebameeldivad postitused veebis, 
loata fotode üleslaadimine, libakontod, 
ähvardused SMS-i teel...)

• ...



KIUSAMISE LEVIK

• 40 riigi võrdluses on 11-15 aastaste 
õpilaste hulgas kõrgemaid kiusamise ja 
kannatamise sagedused Balti riikides, 
madalaimad põhjamaades (Craig jt, 2009; 
HBSC põhjal).

• Görzig (2011) tehtud 25 riigi võrdluses on 
Eesti ka küberkiusamise osas esirinnas 
(kiusamist tunnistas 8%, kannatamist 
14%). 



Kiusamise 
vähendamiseks:

... ei pea tingimata tegelema ohvriga, et teda „vähem 
haavatavaks“ muuta
... kõrvalseisjate suhtumise ja käitumise muutmine vähendab 
kiusamise kasulikkust ja seetõttu väheneb huvi üldse kiusama 
hakata.

•Ohvrid vajavad tunnet, et neid võetakse kuulda ja abistatakse 
täiskasvanute poolt.

•Kiusajatele tuleb nende lubamatu käitumise korral vastu 
astuda.

TÕHUS PROGRAMM: MIDAGI KÕIGILE JA MIDAGI 
KIUSAJATELE-OHVRITELE!



Kiusamise ennetamine 
on meeskonnatöö:

ÕPILASED:
Igaüks on vastutav 

kiusamise 
lõpetamise eest!

ÕPETAJAD: 
Teadlikkuse tõstmine, 

enesetõhususe suurenda-
mine, konstruktiivsete 

reageerimisstrateegiate 
kasutamine.

LAPSEVANEMAD:
Toetavad KiVa 

rakendamist, laiendavad 
selle põhimõtteid 

igapäevaellu.

KiVa-TÖÖRÜHM:
Vastutavad kiusamise 

lõpetamise ning 
pikaajalise edu eest.



KiVa ennetavad 
tegevused õpilastele: 

• Õpilasküsitlus

• Alustamiskoosolek

• KiVa-tunnid (ja arvutimäng)

• Plakatid

Pildid: www.kivaprogram.net



KiVa ennetavad tegevused 
lapsevanematele: 

• Lapsevanemate teavitamine KiVa 

programmist

• KiVa tutvustamine lastevanemate 

koosolekul

• Juhendmaterjal lapsevanematele 



KiVa ennetavad 
tegevused kooli 
töötajaskonnale: 

• Kooli personalile KiVa tutvustamine
• Programmis osalevate klasside õpetajatele 

õppevahendid ja metoodikad
• Täiskasvanu kohalolek vahe-
• tunnis märgatavaks (vestid)



SA Kiusamise Vastu
Detsember 2012 asutatakse SA Kiusamise Vastu.

Asutajaliikmed: Heateo SA, Koolipsühholoogide Ühing, SA 
Omanäolise Kooli Arenduskeskus ning erasikutena Tartu Ülikooli 
õppejõud Kristiina (Tropp) Treial ja sotsiaalsed ettevõtjad Kristi 
Liiva ja Rasmus Rask.

Palju häid koostööpartnereid (sh Koolipsühholoogide Ühing, Sina 
Mina Perekeskus), toetajaid ja vabatahtlikke. 

Kogemustega koolitajatest instruktorite meeskond, kes aitavad KiVa 
koolides käima lükata.

Sihtasutuse missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. 
Kiusamise tõrjumiseks Eesti  koolidest on plaanis rakendada 
tõenduspõhist  mudelit, mille tulemusena on vähenenud nii 
kiusamine kui ka kiusamisest tingitud probleemid nagu koolist 
väljalangevus ja madal õppeedukus Soomes, Hollandis, USA-s 
ja mitmetes teistes riikides.



SÜGSÜG

Valjala PKValjala PK

Mõisaküla KMõisaküla K

Lõpe PKLõpe PK

Kärstna KKärstna K

Eidapere KEidapere K

Krabi PKKrabi PK

Palupera PKPalupera PK

Kalmetu PKKalmetu PK

Valga PKValga PK

MHGMHG

Paide GPaide G

RÜGRÜG

Rääma PKRääma PK

Tabivere GTabivere G

Tabasalu ÜGTabasalu ÜG

Turba GTurba G

Järveotsa GJärveotsa G

Laulasmaa KLaulasmaa K

Jüri GJüri G

KiVa-koolKiVa-kool

Kontroll-koolKontroll-kool

Tamme 
G

Tamme 
G

VK
K

VK
K

Kuninga tn PKKuninga tn PK

RaM KRaM K

Türi 
PK

Türi 
PK

Sindi GSindi G

S-J 
G

S-J 
GPaikuse 

PK

Paikuse 
PK

HarkujärveP
K

HarkujärveP
K

Kanepi GKanepi G

Tõstamaa KKTõstamaa KK

Keeni 
K

Keeni 
K

Heimtali 
PK

Heimtali 
PK

Vasta KVasta K

Koigi KKoigi K

Jäneda 
K

Jäneda 
K

Krootuse PKKrootuse PK

Kildu KKildu K

Illuka PKIlluka PK

Kuuste KKuuste K

Pilootprojekti koolid 2013-2014 õppeaastal



Kiusamisvaba Kooli missioon on muuta
koolid kiusamisvabaks

Meie kooli  KiVa rühm 

Marina Mäetalu, Ruta Kelt, Inga Paaskivi, Mia Rand


