
KiVa Koulu –ohjelma on käytössä koulussamme! (www.kivakoulu.fi) 

 

KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön 

rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa Koulun on 

todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän Kouluhyvinvointia! Lähes kaikki suomalaiset peruskoulut ovat jo ottaneet 

käyttöönsä KiVa Koulu -ohjelman, näiden joukossa meidän koulumme. 

 

Korpitien koulun KIVA-koulu toimintasuunnitelma 

 

KiVa-ohjelmaa toteutetaan luokkatasoilla 1, 4 ja 7. Myös muille luokka-asteille pidetään KiVa-materiaaliin pohjautuvia 

tunteja. 

 

Kun koulussa ilmenee kiusaamista, asia otetaan heti käsittelyyn. Selvittelykeskusteluissa on mukana aina vähintään kaksi 

opettajaa, toinen haastattelee ja toinen kirjaa tapahtumat ylös. Selvittelykeskustelut käydään mahdollisimman pian 

(mahdollisuuksien mukaan jo samana päivänä). Selvittelykeskusteluissa noudatetaan KiVa-koulu ohjeita ja lomakkeita. 

Keskustelut kirjataan lomakkeille, annetut lupaukset allekirjoitetaan ja selvitys-asiakirjat talletetaan KiVa-kansioon. 

Seurantakeskustelu pidetään yleensä kahden viikon päästä sekä kiusaajan että kiusatun kanssa. Vanhemmat kutsutaan 

paikalle tarvittaessa. 

 

Jos epäilet sinun lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä kouluun 

jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti! Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka 

hän ei olisi kiusattu eikä kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia jos havaitsee 

kiusaamista omassa koulussa! 

 

 

Korpitien koulun KAKE eli kasvatuskeskustelu  

Korpitien koululla otetaan käyttöön lukuvuonna 2014 -2015 kasvatuskeskustelu eli KAKE. 

Kasvatuskeskustelukäytänteen tavoitteena on vähentää jälki-istuntojen määrää sekä saada oppilas ymmärtämään 

omat virheensä sekä itse löytämään ratkaisu, jolla ei-toivottu käytös loppuisi.  

KAKEN tavoitteet  

• Kasvatuskeskustelussa oppilaan käyttäytymistä tai tapaa toimia pyritään ohjaamaan ja hänen on itse mietittävä 

rikkomuksen seuraukset.  

• Samalla opetetaan vastuullisuutta ja otetaan vanhemmat mukaan yhteisiin kasvatusasioihin. Siinä avataan kasvun 

rajoja keskustelun kautta, jolloin oppilaalle tulee tunne, että hänestä huolehditaan, häntä kuunnellaan ja asiat otetaan 

vakavasti.  

• Oppilas joutuu myös välittömästi pohtimaan mitä teki, miksi ja miten korjata tilannetta lisäämällä oppilaan 

vastuuntuntoa. 

Tavoitteet oppilaan osalta  

• Oppilaan oman vastuun kasvaminen itsestä ja muista  

• Oppilaiden epätoivotun käyttäytymisen vähentäminen  

• Saada oppilas miettimään rikkomuksiaan tarkemmin ja ymmärtämään tekojensa seuraamukset  

• Saada oppilas kunnioittamaan ja noudattamaan koulun sääntöjä paremmin  

• Mietitään yhdessä oppilaan kanssa oikea toimintamalli vastaavissa tilanteissa jatkossa  

 

 



Tavoitteet kodin osalta  

• Tiedonkulun nopeutuminen kodin ja koulun välillä  

• Kodin ja koulun välisen yhteistyön tiivistäminen  

 

Tyypillisiä kasvatuskeskusteluasioita ovat:  

 Toistuva oppituntien häirintä 

 Toistuva kotitehtävien laiminlyönti tai koulutarvikkeiden unohtaminen  

 Toistuva myöhästely oppitunneilta 

 Lintsaaminen  

 Lunttaaminen ja väärentäminen  

 Ilkivalta (toisen omaisuuden varastaminen ja turmeleminen) 

 Tottelemattomuus henkilökuntaa kohtaan  

 Epäasiallinen käytös tai kielenkäyttö  

 Muu toistuva koulun sääntöjen rikkominen 

Koulukiusaamisasioita selvittävät KiVa-opettajat. Jälki-istunto määrätään edelleen tilanteen ja harkinnan mukaan 

esimerkiksi väkivaltatilanteissa. Mikäli kasvatuskeskustelu ei tuo toivottua muutosta oppilaan käyttäytymiseen, 

seuraavina vaiheina ovat tarvittaessa rehtorin antama kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.  

 

Jälki-istuntorangaistukset 

Rangaistuksen antaja kirjoittaa jälki-istuntolapun ja antaa sen rehtorille. Rehtori kutsuu oppilaan luokseen ja päättää 

rangaistuksesta. Jälki-istunnoista ilmoitetaan aina huoltajille. 

 Tapauskohtaisesti erittäin häiritsevä käyttäytyminen oppitunnilla tai koulun tilaisuuksissa   

 Koulun tai toisen omaisuuden tahallinen turmeleminen 1-2 tuntia ja korvaus vahingosta 

 Tupakointi 1 tunti 


