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TILAISUUS TALLENNETAAN 



Arvioinnin tarkoitus

- Tuottaa luotettavaa tietoa kiusaamisen vastaisten menetelmien 

kattavuudesta, toimivuudesta, käyttökelpoisuudesta ja 

tuloksellisuudesta

- Levittää arvioinnin kautta saatua tietoa menetelmien käytettävyydestä 

opetuksen järjestäjille, kouluille ja muille käyttäjätahoille

- Arvioinnin tarkoitus ei ole asettaa arvioitavia menetelmiä vastakkain tai 

vertailla niiden paremmuutta, vaan tuottaa tietoa menetelmien hyvistä 

käytänteistä sekä kehittämiskohteista



Hakeminen arviointiin

- Arviointi kohdistuu perusopetuksessa käytössä oleviin kiusaamisen vastaisiin 

menetelmiin

- Menetelmällä tarkoitamme erilaisia kiusaamisen vastaisia toimintamalleja ja 

ohjelmia, joilla on määritelty vastuutaho, joka on vastuussa menetelmän 

organisoinnista, kehittämisestä ja seurannasta

- Menetelmä voi kohdistua joko kiusaamisen ehkäisyyn, siihen puuttumiseen tai 

kiusaamisen jälkihoitoon. Kiusaamisen ehkäisyn ohella menetelmä voi vahvistaa 

myös koulujen työrauhaa ja kouluhyvinvointia. 

- Menetelmien toimivuudesta tulee olla tutkimukseen perustuvaa näyttöä, joka on 

dokumentoitua ja analysoitua

- Menetelmien tulee noudattaa tiettyä ennalta sovittua rakennetta tai suunnitelmaa, 

johon niiden toiminta pohjautuu sekä perustua ajankohtaiseen viitekehykseen
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Hakukysely

Arviointiin mukaan hakevien menetelmien vastuutaho täyttää hakukyselyn. 

Hakukyselyssä kysytään mm. seuraavia asioita:

- Menetelmän taustatiedot: miten pitkään menetelmää on käytetty, miten 

laajasti sitä käytetään, millaisia kustannuksia sen käyttöön liittyy

- Menetelmän tavoite: mihin menetelmä kohdistuu, mitä sillä tavoitellaan, 

millaiseen viitekehykseen menetelmä pohjautuu

- Menetelmän sisältö: millaisia toimintatapoja ja työmuotoja käyttöön liittyy, 

millaisia ohjeita ja koulutuksia on tarjolla, miten menetelmän käyttöä seurataan, 

arvioidaan ja kehitetään

- Näyttö menetelmän vaikutuksista: millaista näyttöä vaikuttavuudesta on, 

millaisia tuloksia vaikutuksista on saatu
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Valinta mukaan arviointiin
- Hakuaika päättyy 5.12.2021

- Karvin asiantuntijoista sekä ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva 

arviointiryhmä valitsee hakemusten perusteella enintään viisi hakijaa 

varsinaiseen arviointiin

- Koska arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin 

sopivista kiusaamisen vastaisista menetelmistä, voidaan valinnassa painottaa 

menetelmiä, jotka kohdistuvat erilaisiin tarpeisiin

- Jos useampi arvioitavaksi hakeva menetelmä täyttää vaatimukset näiltä osin, 

valinnassa painotetaan menetelmästä saatua näyttöä ja sen vaikuttavuutta

- Kaikki mukaan hakeneet menetelmät saavat perustelun valinnasta tai siitä, miksi 

eivät tulleet valituiksi

- Valinnat julkistetaan tammikuussa 2022
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Arvioinnin toteuttaminen
Mukaan valittavat menetelmät tekevät itsearvioinnin, jossa he kuvaavat ja perustelevat 

tarkemmin menetelmänsä tavoitteita, sisältöä ja totutustapaa. Lisäksi menetelmiä 

pyydetään toimittamaan käyttämiään materiaaleja, esim. ohjeita ja koulutusmateriaaleja. 

Menetelmän vaikuttavuuden osoittamiseksi menetelmä toimittaa max. 10 keskeisintä 

tutkimusta tai raporttia, joiden kautta se haluaa osoittaa menetelmänsä todennettuja 

vaikutuksia.

Karvin keräämä lisäaineisto:

- Kyselyt menetelmää käyttäville kouluille (henkilöstö, oppilaat, huoltajat)

- Kouluvierailut menetelmän toimivuuden havainnoimiseksi ja täsmentävien 

haastattelujen tekemiseksi

Lisäksi arvioinnissa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan jo muuta olemassa 

olevaa aineistoa.
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Aineiston perusteella menetelmiä arvioidaan kolmea osa-aluetta läpileikkaavien 
näkökulmien kautta

13.10.2021

7



Arvioinnin aikataulu 

Lokakuu 2021

- Menetelmien hakuohjeet ja valintakriteerit julkaistaan viikolla 40

- Hakuun liittyvä webinaari järjestetään viikolla 41

Joulukuu 2021

- Hakuaika päättyy viikon 48 lopussa

- Arviointiryhmä valitsee arvioitavaksi otettavat menetelmät

Tammikuu 2022

- Tieto valinnasta kaikille hakijoille

- Lisäaineiston keräämisen käynnistäminen

Tammi-toukokuu 2022

- Arvioinnin toteuttaminen

- Tulosten julkistaminen toukokuun loppuun mennessä
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KYSYMYKSIÄ
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