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KiVa programm

• Tõenduspõhine programm kiusamise

ennetamiseks ja vähendamiseks.

• Välja töötatud Soomes, Turu Ülikoolis Soome

haridus- ja kultuuriministeeriumi rahastusel.

• Praegu edukalt kasutuses veel Hollandis, 

Itaalias, Walesis, Uus-Meremaal jne



KiVa programm

• Kooli personal on saanud lisaks programmi

rakendamise koolitusele ka laia valiku KiVa

materjale ja vahendeid.

• KiVa ei ole mööduv „projekt“, vaid püsiv 

tegutsemisviis kiusamise ennetamiseks ja 

lõpetamiseks. 
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Mis on kiusamine?

• Kahjustav käitumine või alandav kohtlemine, 

mis on

– tahtlik,

– korduv,

– suunatud kaitsetu või vähem tugeva isiku vastu.
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Mis ei ole kiusamine?

• Kiusamine ei ole

– konflikt

– vaidlus

– kaklus

• Pigem on kiusamine rõhuva suhte väljendus; 

võimu ja tugevuse kuritarvitamine.

• Keskmiselt 10% koolilastest üle maalilma 

kannatavad süstemaatilise kiusamise all, 

Eestis ligi 20%.
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Kiusamise vormid

• Kõige sagedasem on sõnaline kiusamine: 

narrimine, avalik naeruvääristamine.

• Kaudne kiusamine sisaldab näiteks sellist 

käitumist nagu grupist välja tõrjumine või 

kellegi kohta inetute juttude levitamine.

• Füüsiline kiusamine on näiteks tõukamine, 

löömine, peksmine.

• Küberkiusamine on üsna uus kiusamise 

vorm, mis toimub arvuti ja telefoni teel.
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Kiusamine ei puuduta ainult kiusajaid ja 

ohvreid

• Enamiku kiusamisjuhtumite korral on 

olukorra juures ka kaaslaste grupp.

• Pealtnägijate reageeringud kiusamisele on 

kriitilise tähtsusega. See mõjutab:

- kuidas kiusatud laps end tunneb;

- kuidas kiusamise olukord edasi läheb;

- kui kaua kiusamine kestab.
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Grupi olulisus

• Rollid kiusamise olukorras (Salmivalli et al, 1996)

• Mida teised õpilased teevad, kui kedagi 

kiusatakse? 

Ohvri kaitsjad

Vaikivad heakskiitjad

Kiusaja abilised

Ohver

Kiusaja toetajad

Kiusaja(d)

13%

9%

23%

8%

20%

27%
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Kiusamine ja grupp

• Enamik lapsi ei kiida kiusamist heaks, kuid 

paljud siiski järgivad kiusaja käitumist, 

naeravad või vaikivad.

• Kiusamisega seotud grupinormid määravad 

sageli, et ohvri sõber olla ei ole lubatud, teda 

ei peaks aktsepteerima.
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• On oluline, et kõik õpilased mõistavad, et 

nemad saavad olukorda muuta! 

• “Kõik koos lõpetame kiusamise!”

See on KiVa programmi peamine idee!



KiVa programmi eesmärgid

• Kiusamise vähendamine

• Kiusamisjuhtumite ennetamine

• Kiusamise põhjustatud negatiivsete mõjude 

minimeerimine



• 1. Lugupidamine kõigi suhtes                                                                                           
• 2. Grupis
• 3. Kiusamise äratundmine                                                                                             
• 4. Kiusamise varjatud vormid                                                                      
• 5. Kiusamise tagajärjed                                                                                        
• 6. Grupi osalus kiusamises
• 7. Kiusamisele kogu grupiga vastu hakkamine                                                                      
• 8. Mida teha, kui mind kiusatakse?                                                                            
• 9. KiVa kool – teeme seda koos!                                                                       
• 10. Kuidas meil läheb?

Arutelud, õppimine tegevuse kaudu, lühifilmid, ülesanded ... 

Tunnid õpilastele:





Tunnid õpilastele

• Tundide eesmärgid:

– Kujundada arusaamine grupi olulisusest 

kiusamises.

– Suurendada empaatiat ohvrite suhtes.

– Õppida oskusi ohvri toetamiseks ja vastutuse 

võtmiseks, et mitte lubada kiusamist oma klassis;

– Heade suhete ja meie-tunde kujundamine 

klassis. 



Koostöö lapsevanematega

• KiVa meeskonna liikmed informeerivad 

lapsevanemaid juhtumitest, millega nad 

tegelevad.

• Vajadusel kutsutakse lapsevanemad juhtumi 

arutamiseks kooli, kuid see ei ole tavapärane 

protseduur.

– Õpilastele antakse esmalt võimalus ise oma 

käitumist muuta.



Juhend lapsevanematele

• Miniõpik 

lapsevanematele on 

saadaval KiVa kodulehel.

– Teave kiusamise kohta.

– Teave selle kohta, kuidas 

vanemad saavad aidata 

kiusamist vähendada ja 

toetada oma kiusamise all 

kannatavat last.



Õpilasküsitlus 2022. a kevadel

Kokku vastas 29 817 1.–9. klassi õpilast nii 

eesti, vene kui inglise õppekeelega koolidest 

(kokku 111 koolist).





Kuigi rohkem räägime ohvrite osakaalu langusest, siis sarnased 

langusetrendid on nähtavad ka kiusajate osakaaludes/protsentides.



Kõrvalmõjud?

• KiVa-ga kaasnevad mitmed positiivsed kõrvalmõjud.

• Meeldivam õhkkond klassis

– Minu klassis on meeldiv õhkkond.

– Teiste abistamine on minu klassis levinud.

– Mul on selle üle hea meel, et olen oma klassis.

• Kõrgem õpimotivatsioonitase

– Õppimine teeb mind õnnelikuks.

– Ma tahan õppida paljusid asju.

– Ma arvan, et mul läheb koolis hästi.



Mida saavad lapsevanemad kiusamise 

vähendamiseks teha?

• Suhtu igasse kiusamisolukorda tõsiselt.

• Tee kooliga koostööd.

– Teavita kooli kiusamisjuhtumitest.

– Usalda kooli võimekust probleemi lahendada.

• Arutle oma lapsega kiusamise teemadel isegi siis, kui 

teda ei kiusata või ta ise ei kiusa teisi.

– Mida teha, kui märkad kiusamist?

▪ Julgustame lapsi mitte liituma kiusamisega, vaid toetama 

ohvrit ja rääkima kiusamisest täiskasvanutele!




