KiVa Koulu (KiVa anti-bullying program)
Kasvun tuki -luokitus: Vahva menetelmä
Intervention kohderyhmä:
Lapset ja nuoret
Intervention toteutus:
Ryhmä
Intervention tavoite:
KiVa Koulun tavoitteena on ehkäistä kiusaamista peruskouluissa, lisätä oppilaiden empatiaa ja tarjota
turvallisia keinoja puuttua kiusaamistilanteisiin. Ohjelman kautta pystytään seuraamaan kiusaamisen
esiintymistä ohjelmassa mukana olevissa kouluissa.
Intervention kuvaus:
KiVa Koulu on 1.–9.-luokkalaisille suunnattu toimenpideohjelma, joka koostuu kaikille oppilaille
suunnatuista kiusaamista ehkäisevistä toimenpiteistä, kiusaamistapausten selvittämisestä ja seurannasta. KiVa Koulun taustalla on ihmisoikeudelliset ja juridiset velvoitteet kiusaamisen ehkäisystä,
tutkimustieto kiusaamisesta ryhmäilmiönä (Salmivalli ym. 1996) ja kiusaamisen kielteisistä vaikutuksista kiusaavalle lapselle (Klomek ym. 2015; Ttofi ym. 2012) ja kiusaamisen kohteeksi joutuneelle
lapselle (Gini & Pozzoli 2013; Hawker & Boulton 2000; Ttofi ym. 2011). KiVa Koulussa järjestetään
kaikille oppilaille suunnattuja temaattisia ja kohdennettuja opetuskokonaisuuksia sisältäviä oppitunteja ja kiusaamistilanteissa kohdennettuja toimenpiteitä. Ohjelman toimenpiteisiin kuuluu myös opettajista koostuva kiusaamistapausten selvittelyn KiVa-tiimi, perheille jaettava KiVa-materiaali ja koulussa esillä olevat KiVa-koulun tunnukset. Kiusaamisen ehkäisyä ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain kyselyllä. Opettajille suunnatun oppaan ja materiaalin oheen on kehitetty sähköisiä
KiVa Koulu -sovelluksia.
Intervention saatavuus Suomessa:
KiVa Koulu -ohjelman käyttö ei vaadi koulutusta, sillä ohjelman käyttö perustuu opettajille suunnattuun oppaaseen, opetus- ja koulutusmateriaaliin ja eri KiVa-sovelluksiin. KiVa Koulu on kehitetty
Suomessa Turun yliopistossa yhteistyössä sidosryhmien, vanhempien, lasten ja eri alojen ammattilaisten kanssa. Noin puolet Suomen peruskouluista vuonna 2019 käyttivät KiVa Koulu -ohjelmaa.
Ohjelma on Suomessa saatavilla kaikille oppilaitoksille, jotka tarjoavat perusopetusta.
Intervention tutkimus- ja vaikuttavuusnäyttö:
KiVa Koulusta on tehty kansainvälisiä tutkimuksia ja Suomessa RCT- ja kvasikokeellisia tutkimuksia. Suomessa tehdyssä RCT-tutkimuksessa (Kärnä ym. 2011a) havaittiin KiVa Koulu -ohjelmaa
käyttävien koulujen osalta kiusaamisen vähentymistä 4.–6.-luokkalaisilla vertailuryhmään (n =
3 965) nähden. RCT-tutkimus toteutettiin 275 koulussa ja interventioryhmään osallistui 4 201 oppilasta. Suomalaisessa kvasikokeellisessa tutkimuksessa (Kärnä ym. 2011b) havaittiin kiusaamisen vähentyminen peruskouluissa 1.–9.-luokkaisilla, joissa ohjelma oli käytössä verrattuna vertailukouluihin yhdeksän kuukauden seurannassa. Oppilaiden kiusaaminen tai kiusatuksi joutuminen oli 1,2 kertaisesti suurempaa vertailukouluissa. Intervention vaikutus kasvoi 1.–4.-luokka-asteiden osalta, mutta
neljännen luokan jälkeen vaikuttavuus väheni ja tilastollista merkitsevyyttä interventio- ja vertailuryhmien välillä ei ollut yläkoulun luokilla. KiVa Koulusta on tutkimusperustaista vaikuttavuusnäyttöä kiusaamisen vähentämisessä ja ohjelma on arvioitu vahvaksi menetelmäksi.
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