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Niina Rumpu, arviointiasiantuntija, Karvi: 

Tervetuloa tähän Karvin toteuttamaan kiusaamisen vastaisten menetelmien arvioinnin infotilaisuuteen. 

Minä olen Niina Rumpu ja olen kollegani Eeva-Liisa Markkasen kanssa tässä mukana. Me tulemme 

kertomaan teille tässä infotilaisuudessa aluksi tästä arvioinnista yleisesti sekä erityisesti keskittymään 

hakumenettelyyn ja siihen liittyviin asioihin.  

Me olemme saaneet muutamia kysymyksiä jo ennakkoon ja tulemme niihin vastaamaan. Tässä mukana 

olevilla kuulijoilla on mahdollisuus myöskin esittää kysymyksiä. Tilaisuus on suomeksi, mutta kysymyksiä 

saa toki esittää ruotsiksi tai suomeksi.  

Tämä tilaisuus tullaan tallentamaan ja se tulee myöhemmin nähtäväksi Karvin verkkosivuille. Eli 

myöhemmin voi käydä palauttelemassa mieleen niitä asioita, joihin haluaisi palata myöhemmin. 

Kysymyksiä voi laittaa chattiin tai sitten nostaa kättä ja pyytää puheenvuoroa.  

Aloitetaan siitä, mikä tämä arviointi on ja mitä tässä on tarkoituksena tehdä. Tämä arviointi pohjautuu 

ministeriön toimenpideohjelmaan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi, jossa tämä on yksi 

toimenpidekohdista. Tässä arvioinnissa on tarkoituksena tuottaa tietoa kiusaamisen vastaisten 

menetelmien kattavuuteen liittyen, niiden toimivuudesta, käytettävyydestä ja siitä, millaisia tuloksia niiden 

käyttämisellä saadaan aikaiseksi. Meidän tavoitteenamme on, että levitämme tietoa käyttäjätahoille, eli 

opetuksen järjestäjille, kouluille ja myöskin muille käyttäjille siitä, miten nämä menetelmät toimivat ja 

miten käytettäviä ne ovat. Meillä ei ole tarkoituksena asettaa menetelmiä vastakkain tai arvioida sitä, mikä 

menetelmistä on paras. Enemmänkin tarkoituksena on levittää laajasti tietoa siitä, millaisia hyviä 

käytänteitä eri menetelmillä on. Kehittävän arvioinnin näkökulmasta tarkoituksena on tuottaa myös tietoa 

siitä, onko menetelmällä mahdollisesti jotain kehittämiskohteita.  

Eeva-Liisa Markkanen, arviointiasiantuntija, Karvi:  

Nyt käynnistynyt arviointi kohdistuu nimenomaan perusopetuksessa käytössä oleviin kiusaamisen vastaisiin 

menetelmiin. Kun me puhumme kiusaamisen vastaisista menetelmistä, me tarkoitamme sellaisia 

menetelmiä, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä kiusaamista, puuttua siihen tai toimia kiusaamisen 

jälkihoidon eli kiusaamistilanteiden jälkeen tapahtuvan toiminnan toimintamalleina. Näistä käytämme 

yhteisesti nimitystä kiusaamisen vastaiset menetelmät. Menetelmillä puolestaan tarkoitamme tässä 

sellaisia toimintamalleja ja ohjelmia, joilla on joku määritelty vastuutaho, joka on vastuussa menetelmän 

organisoinnista, kehittämisestä ja seurannasta.  

Kun puhutaan laajasti kiusaamisen vastaisista menetelmistä, niin keskiössä on kiusaamisen vastainen työ. 

Kiusaamisen ehkäisyn ohella menetelmä voi vahvistaa myös koulujen työrauhaa ja kouluhyvinvointia, niin 

kuin tämän arvioinnin otsikossakin mainittiin. Tähän kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointiin 

hakevat mukaan nimenomaan näitä menetelmiä kehittävät ja koordinoivat tahot. Arviointi ei ole 

tarkoitettu suoraan menetelmiä käyttäville tahoille, vaan käyttäjiltä tullaan keräämään myöhemmin 

aineistoa. Hakijoilla tarkoitamme nyt näitä menetelmiä koordinoivia tahoja. Jotta voi hakea mukaan tähän 



arviointiin, tulee menetelmän toimivuudesta olla tutkittuun tietoon perustuvaa näyttöä, joka on 

dokumentoitua ja analysoitua. Menetelmien tulee noudattaa tiettyä ennalta sovittua rakennetta tai 

suunnitelmaa, johon niiden toiminta pohjautuu sekä perustua tutkimukseen perustuvaan ajankohtaiseen 

teoreettiseen viitekehykseen. Nämä ovat niitä reunaehtoja siitä, kenelle tämä arviointi on suunnattu ja 

ketkä voivat hakea mukaan. Me puhumme tässä nyt näistä menetelmien vastuutahoista, eli niistä tahoista, 

jotka koordinoivat ja kehittävät erilaisia kiusaamisen vastaisia menetelmiä.  

Haku käynnistettiin viime viikolla ja samalla avattiin myös hakukysely. Eli arviointiin haetaan mukaan tämän 

hakukyselyn kautta. Tavoitteena on, että saisimme tällaisella strukturoidulla kyselyllä kerättyä erilaisiin 

tavoitteisiin ja erilaisiin teemoihin kohdistuvista menetelmistä jollain tavalla yhtenäistä tietoa, joiden 

pohjalta sitten voimme tehdä valinnan niistä menetelmistä, jotka otetaan varsinaiseen arviointiin mukaan. 

Eli tämä hakukysely tuottaa meille taustatietoa valinnan tueksi.  

Hakukyselyssä on neljä osa-aluetta. Siinä kysytään yleiset menetelmän taustatiedot, eli miten pitkään ja 

laajasti menetelmää on käytetty ja millaisia kustannuksia sen käyttöön liittyy. Eli onko siinä jotain 

lisenssikustannuksia vai onko kyse kouluille ja opetuksen järjestäjille maksuttomasta menetelmästä. Sitten 

kysytään menetelmän omaa kuvausta menetelmän tavoitteesta. Mihin se kohdistuu, mitä sillä tavoitellaan 

ja millaiseen viitekehykseen menetelmän tavoite pohjautuu? Eli mikä on se taustalla oleva mekanismi, jolla 

ajatellaan, että näihin toivottuihin tavoitteisiin päästään. Menetelmän sisältöön liittyen kartoitetaan sitä, 

millaisia toimintatapoja ja työmuotoja menetelmän käyttöön liittyy. Tässä yhteydessä kartoitetaan myös 

sitä, minkälaisia ohjeita, tukea ja koulutuksia on tarjolla tätä menetelmää käyttäville tahoille. Miten 

menetelmän käyttöä seurataan ja myös arvioidaan ja kehitetään? Neljäs kriteeri on näyttö menetelmän 

vaikutuksista. Minkälaista kerättyä näyttöä on saatavilla menetelmän vaikuttavuudesta, eli minkälaisia 

tuloksia vaikutuksista on saatu?  

Kun tämä hakukysely on tarkoitettu myös työvälineeksi, jonka avulla pystytään tekemään valintaa, niin se 

on pyritty pitämään sillä lailla kevyenä, että tässä kohtaa ei vielä kysytä niin yksityiskohtaista tietoa tai 

pyydetä toimittamaan esimerkiksi yksityiskohtaista artikkeliluetteloa tai näyttöä. Nimenomaan tässä kohtaa 

kartoitetaan niitä perustietoja ja sitten ne menetelmät, jotka valitaan mukaan tähän arviointiin, noin 4–5 

eri menetelmää, niin niille tullaan tekemään jatkossa tarkempi itsearviointi ja keräämään näyttöä. Eli tässä 

kohtaa on tällainen aika kevyt hakumenettely. Ja pyritään pitämään se sillä lailla kevyenä, ettei olisi 

esteenä, että se vaatisi liikaa resursseja ilmoittaa menetelmä mukaan tähän arviointiin.  

Niina Rumpu:  

Hakuaikaa on joulukuun alkuun asti, eli 5.12. päättyy hakuaika tähän arviointiin ja silloin sulkeutuu meidän 

hakukyselymme. Tämä varsinainen arviointi tullaan toteuttamaan siten, että me Karvin asiantuntijat sekä 

ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä valitsee 4–5 hakijaa näistä mukaan hakeneista 

menetelmistä tähän varsinaiseen arviointin. Koska on olemassa paljon erilaisia kiusaamisen vastaisia 

menetelmiä ja tämän arvioinnin yhtenä tarkoituksena on tuottaa tietoa erilaisiin tilanteisiin tai erilaisiin 

tarpeisiin sopivista menetelmistä, niin siitä syystä valinnassa voidaan painottaa sellaisia menetelmiä, jotka 

kohdistuvat erilaisiin tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin, jotta saataisiin mahdollisimman kattavasti mukaan 

erilaisia menetelmiä. Jos on sellainen tilanne, että useampi arvioitavaksi hakeva menetelmä täyttäisi nämä 

vaatimukset, niin sitten me tulemme valinnassa painottamaan sitä menetelmän aikaisemmin saatua 

näyttöä ja sen vaikuttavuutta. Eli menetelmällä on todisteita siitä, että se toimii myös kentällä.  

Kaikki menetelmät, jotka ovat hakeneet mukaan tähän arviointiin, saavat perustelun valinnasta ja siitä, 

miksi ne otetaan mukaan tai mahdollisesti sitten miksi heitä ei tällä kertaa tullut valituksi. Eli hakijat saavat 

myös palautetta jo hakuvaiheessa. Tammikuun alkupuolella on valinnat valmiita ja tulemme sitten 

julkistamaan myöskin sen, mitkä menetelmät ovat mukana arvioinnin toteutusvaiheessa.  



 

Sitten kun nämä 4–5 menetelmää on valittu mukaan tähän arviointiin, heille tullaan toteuttamaan vähän 

laajempi itsearviointi. Siinä ajatuksena on, että he pystyvät vähän tarkemmin ja laajemmin sekä 

perustellummin kuvaamaan tavoitteitaan, menetelmän sisältöä ja toteutustapaa. Tämän lisäksi me 

pyydämme toimittamaan materiaalia, esimerkiksi ohjeita ja koulutusmateriaaleja, jota tämä menetelmä 

käyttää toiminnassaan. Ja näyttöön liittyen tulemme pyytämään korkeintaan kymmenen menetelmän itse 

keskeisimmäksi katsomaansa tutkimusta tai raporttia, jolla he sitten haluavat osoittaa menetelmän 

todennettuja vaikutuksia. Eli tässä vaiheessa tullaan tarkemmin katsomaan myöskin sitä näyttöä, joka 

menetelmällä on jo itse kerättynä.  

Karvi aikoo myös kerätä itse aineistoa tähän arviointiin liittyen. Eli niiltä kouluilta, jotka tätä kyseistä 

menetelmää käyttää, me tulemme kysymään henkilöstöltä, oppilailta sekä huoltajilta näkemystä tämän 

menetelmän käytöstä. Tämän lisäksi meillä on tarkoituksena tehdä kouluvierailuja, missä me pystyisimme 

havainnoimaan ja tekemään täsmentäviä haastatteluja, että saisimme lisäaineistoa arviointia varten. 

Mahdollisuuksien mukaan me tulemme hyödyntämään myöskin jo olemassa olevaa aineistoa, jos se 

soveltuu tämän arvioinnin käyttöön ja näiden arvioitavien menetelmien arviointiin.  

Tässä on kuviomuodossa se, miten arviointia tullaan toteuttamaan. Olemme puhuneet siitä, että 

menetelmä kuvaa tavoitettaan, menetelmän sisältöä eli toimintatapoja, ohjeita, koulutusta, seurantaa, 

arviointia ja kehittämistä sekä myöskin sitä näyttöä, mitä menetelmän toimivuudesta on saatu. Näitä 

kaikkia tullaan arvioiman kolmen läpileikkaavan näkökulman kautta, jota me olemme nimenneet 

käytettävyydeksi, juurrutettavuudeksi ja tuloksellisuudeksi. Näistä on tarkempia arviointikysymyksiä Karvin 

verkkosivuilla, joten niitä en tässä sen enempää käy avaamaan. Mutta tulemme kattomaan sitä, miten 

menetelmän käytettävyys toimijoiden näkökulmasta näyttäytyy, miten hyvin se on juurrutettavissa koulun 

arkeen käyttäjien näkökulmasta sekä myös sitä, millaisia tuloksia tällä menetelmän käytöllä tullaan 

saamaan aikaan.  

Eeva-Liisa Markkanen:  

Tähän on vielä tiivistetty arvioinnin aikataulua. Tässä tulikin jo esiin nämä kriittiset kohdat. Eli nyt mennään 

lokakuussa, ja viime viikolla on julkaistu menetelmien hakuohjeet ja valintakriteerit. Ja järjestämme nyt 

tämän webinaarin, missä on mahdollista esittää tarkempia kysymyksiä. Toki niitä saa koko hakuajan ollessa 

käynnissä laittaa meille, vaikka sähköpostilla. Joulukuun alussa hakuaika päättyy 5.12. Sen jälkeen ruvetaan 

käymään läpi, minkälainen joukko on saatu hakijoita arviointiin mukaan ja arviointiryhmä sitten valitsee ne 

arvioitavaksi otettavat menetelmät. Tammikuussa tiedotetaan valinnasta kaikille hakijoille ja toimitetaan 

palaute myös niille, joita ei tällä kertaa voitu ottaa tähän varsinaiseen arviointivaiheeseen mukaan. Heti 

alkuvuodesta käynnistyy myös lisäaineiston kerääminen ja se tarkentuu ja vahvistuu sitten kun nähdään, 

minkälainen joukko menetelmiä arviotavaksi tulee ja kuinka laajasti ja missä kouluissa ne ovat käytössä. Se 

vaikuttaa myös siihen, miten tämä lisäaineiston kerääminen konkretisoituu. Koko kevät on aikaa arvioinnin 

toteuttamiseen ja siihen aineiston keruuseen, niin että kuitenkin toukokuun loppuun mennessä on tulosten 

julkistaminen. Eli jo ensi kevätlukukauden lopuksi pystytään tästä arvioinnista jo tekemään yhteenvetoa ja 

julkaisemaan tuloksia.  

Niina Rumpu:  

Tässä oli tiiviisti esitetty pääpiirteissään tämä meidän arviointihankkeemme. Me olemme jo etukäteen 

saaneet muutamia kysymyksiä, niin voisimme tässä aluksi vastailla niihin ja sen jälkeen annetaan vapaa 

sana myös meidän kuulijoillemme. Minä laitan tuon diaesityksen pois. Sitä ei enää välttämättä tarvita.  



Nyt jos haluaa niin voi tuonne chattiruutuun kirjoittamalla esittää kysymyksiä. Otetaan niitä sitten siinä 

järjestyksessä, kun kysymyksiä tulee. Mutta aloitetaan näistä jo meille lähetetyistä.  

Meille on tosiaan tullut muutamia kysymyksiä etukäteen, niin aloitetaan niistä. Jos sieltä sattuu tulemaan jo 

vastauksia sellaisiin, jota sitten mahdollisesti myöhemminkin tulee. Meiltä on esimerkiksi kysytty sitä, 

minkälaista näyttöä tällä mukaan hakevalla menetelmällä tulisi olla. Eli vaadimmeko me esimerkiksi 

vertaisarvioituja julkaisuja?  

Eeva-Liisa Markkanen:  

Me olemme moneen kertaan puhuneet, että edellytetään sitä, että menetelmästä on jo kerätty ja saatu 

näyttöä sen toimivuudesta. Ja se näyttö voi olla monenlaista. Sen ei välttämättä tarvitse olla suoranaisesti 

vertaisarvioituja julkaisuja. Se voi olla tieteellisiä tutkimuksia tai artikkeleita. Se voi olla myös 

opinnäytetyötasoisia, esimerkiksi pro gradu -tutkielmia tai muuta vastaavaa itse kerättyä näyttöä, jota ei 

ole julkaistu tieteellisissä julkaisuissa. Mutta kuitenkin näytön tulisi olla sellaista, että menetelmä pystyy sen 

avulla osoittamaan käytön vaikuttavuutta. Tässä hakuvaiheessa kysytään vähän yleisemmin siitä, 

minkälaista näyttöä teillä on kerättynä ja siten varmistetaan, että täyttyy ehto siitä, että näyttöä on. Ja 

sitten vasta myöhemmin kysytään tarkemmin julkaisujen sisällöstä ja myös menetelmä itse joutuu vähän 

pohtimaan, minkälainen näyttö parhaiten kuvaa oman menetelmän vaikuttavuutta.  

Otetaanko vielä tästä toinen ennakkoon tullut kysymys, ennen kuin mennään mahdollisiin teidän suoriin 

kysymyksiinne. Eli toinen kysymys oli täällä tällainen: Miten arviointi käytännössä suoritetaan? Perustuuko 

se dokumentteihin ja haastatteluihin vai tullaanko opetusta ja kiusaamisen vastaista toimintaa 

seuraamaan? Kuinka paljon ajallisesti arviointi vaatii osallistujalta? Ja sitten tässä oli vielä tällainen 

jatkokysymys, että mitä hyötyä oppilaitos saa siitä, että se osallistuu tähän arviointiin? 

Niina Rumpu:  

Arviointiin hakijahan tulee olemaan nämä menetelmästä vastuussa olevat tahot. Eli tullaan hyödyntämään 

tätä heidän itse keräämäänsä ja itse tuottamaansa aineistoa, eli tavallaan sitä olemassa olevaa 

tutkimusnäyttöä vaikutuksista. Ja tämän lisäksi Karvi tulee keräämään kouluilta, oppilailta ja huoltajilta 

lisäaineistoa. Ajatuksena on, että me saisimme tällä tavalla tietoa menetelmän toimivuudesta erilaisissa 

konteksteissa sekä eri käyttäjien näkökulmasta, eli saataisiin mahdollisimman kattavasti tietoa. Ja tosiaan 

tätä arviointiin hakua ei ole suunnattu yksittäisille kouluille, vaan enemmänkin juuri sinne vastuutahoille eli 

sinne organisoiville tahoille. Vastuutahoilta edellytetään sitoutumista arviointiin ja että ne täyttää sen 

itsearviointilomakkeen ja myöskin että he toimittavat meille sitä pyydettyä lisäaineistoa. Ajallisestihan tämä 

ei siltä vastuutaholta sellaista hirveen suurta resurssia tai panostusta ajallisesti vaadi. Totta kai se riippuu 

myös siitä, miten hyvin heillä on jo valmiina saatavilla tätä materiaalia tästä käytöstä ja vaikuttavuudesta. 

Tietenkään mitään lisäaineistoa ei tarvitse tätä varten käydä keräämään, ihan tämä meidän pyytämä 

aineisto on sellaista, mitä heillä on jo valmiina olemassa. Eli siinä mielessä ei vaadi hirveästi ajallisestikaan 

panostusta tämä arviointiin mukaan hakeminen. Eli sitten kun tullaan tosiaan keräämään tietoa sieltä 

kouluilta, niin meidän tarkoituksena on, että tiedonkeruu suunnitellaan ja kohdennetaan vähän tarkemmin 

kunhan selviää, että millaisia menetelmiä meillä tässä arvioinnissa on mukana ja selviää myös, että kuinka 

laajasti niitä käytetään kouluissa. Eli tullaan vähän räätälöimään tätä meidän omaa tiedonkeruuta sen 

mukaan. Eli kouluja tullaan siinä jonkin verran työllistämään, mutta kun tehdään havainnointia ja 

haastatteluja paikan päällä niin sen avulla pyritään saamaan mahdollisimman monipuolista tietoa myös 

tälle menetelmälle itselleen, että miten se siellä kentällä toimii. Ja myöskin tämän Karvin arvioinnin 

tavoitteena on se, että menetelmää käyttävä koulu pystyisi näiden meidän kyselyiden ja muiden 

perusteella kehittämään omaa toimintaansa ja pohtimaan omaa kiusaamisen vastaista työtään ja sen 

mahdollisia kehittämiskohteita.  



Otetaanko vielä yksi kysymys, ennen kuin mennään tuonne muihin kysymyksiin. Eli meiltä on kysytty myös 

sitä, että voiko hakea mukaan, jos menetelmä ei suoranaisesti kohdistu tuohon kiusaamisen ehkäisyyn tai 

kiusaamisen vastaiseen toimintaan vaan enemmänkin tällaiseen vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, 

kouluhyvinvointiin tai työrauhan parantamiseen tai sitten ihan näihin koulujen suunnitelmiin kiusaamisen, 

häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseen ja näiden suunnitelmien kehittämiseen liittyviin asioihin?  

Eeva-Liisa Markkanen:  

Joo, tässä on ajateltu niin, että puhutaan laajasti näistä kiusaamisen vastaisista menetelmistä ja 

kiusaamisen vastaisesta työstä ja mukaan voi hakea, jos pystyy kuvaamaan sen oman työn vaikutusketjun 

sinne kiusaamisen vastaiseen työhön saakka, eli miten menetelmä liittyy kiusaamisen ennaltaehkäisyyn tai 

siihen puuttumiseen. Keskeisenä tavoitteena on nyt kartoittaa näitä kiusaamista ehkäiseviä ja kiusaamisen 

puuttumisen menetelmiä, mutta totta kai nämä ennaltaehkäisyn keinot on hyvin moninaisia ja 

menetelmällä voi olla tällaisia ikään kuin myönteisiä hyvinvointiin ja ryhmässä toimimisen taitoihin liittyviä 

tavoitteita, joiden kautta siihen kiusaamisen ennaltaehkäisyyn päästään. Ja toivotaan tietysti, että 

mahdollisimman laajasti erilaiset menetelmät lähtevät mukaan nyt kun ensimmäistä kertaa tehdään 

tällaista kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointia. Samalla tässä arvioinnissa syntyy tietoa siitä, että 

mitä kaikkea siellä kentällä on käytössä ja tarjolla ja millä tavalla erilaiset toimijatahot itse kuvaavat oman 

työn tavoitteita. Vaikka me arviointiin voidaan varsinaisesti ottaa kohtalaisen pieni määrä menetelmiä niin 

samalla kertyy arvokasta tietoa tästä kiusaamisen vastaisten menetelmien kokonaisuudesta ja niiden 

käytöstä siellä kentällä. Tästä voi olla myöhemmin hyötyä, esimerkiksi Opetushallitus on keräämässä 

sivustoa kiusaamisen vastaisen työn tueksi ja tämä tieto, jota meille kertyy tästä erilaisten menetelmien 

kirjosta, voi tukea myös sitä työtä ja tuo tietoisuuteen sitä, kuinka paljon erilaisia menetelmiä on tähän 

tärkeään teemaan.  

Niina Rumpu:  

Otetaan sitten seuraavaksi pari kysymystä, jotka ovat tulleet tänne chattiin. Kaksi ainakin liittyy tähän, että 

sisältyykö varhaiskasvatuksen menetelmät tähän perusopetuksen arviointiin ja toinen kysymys, että milloin 

alkaa arviointi, joka liittyy pienten lasten pedagogiikkaan. Silloin ihan alussahan me infotiin, että tämä 

arviointi kohdistuu perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen, mutta nyt sitten on vähän uudelleen 

kohdennettu ja suunnattu näitä linjauksia eli tällä hetkellä arvioinnissa on mukana vain perusopetuksessa 

käytössä olevat menetelmät. Eli jos on sellainen menetelmä, jota käytetään sekä perusopetuksessa että 

varhaiskasvatuksessa, niin sehän ei estä sitä, etteikö voisi hakea mukaan. Eli nyt katsotaan menetelmiä vain 

perusopetuksen näkökulmasta ja Karvin keräämä lisäaineistokin kohdistuu perusopetuksen puolelle, eli 

siinä mielessä on vain tämä perusopetus tässä vaiheessa arvioinnin kohteena. Ja tuosta että tuleeko sitten 

jatkossa olemaan varhaiskasvatukseen kohdistuvaa arviointia, niin siitä vielä on neuvottelut käynnissä. 

Katsotaan miten ne etenee ja milloin sitten saadaan varhaiskasvatuskin samantyyppiseen arviointiin 

mukaan. Sehän tietysti olisi kaikkien toiveena, mutta vielä en uskalla lopullista päivämäärää tai tarkkuutta 

antaa, että missä vaiheessa varhaiskasvatus olisi mukana.  

Mites Eve vastaisit seuraavaan kysymykseen, täällä on kysymys, että täytyykö kaikkien kriteerien täyttyä, 

jotta arviointiin voi hakea?  

Eeva-Liisa Markkanen:  

Ne peruskriteerit me oltiin siellä mainittu, ne oli myös esillä siellä ensimmäisissä dioissa, jotka on niitä 

reunaehtoja jotka menetelmän tulee täyttää, jotta se voi hakea mukaan. Ja nimenomaan ehtoina oli se, 

että menetelmä kohdistuu perusopetukseen, sen tavoitteena on kiusaamisen ehkäisy, siihen puuttuminen 

tai kiusaamisen jälkihoito tai näiden ohella se parantaa hyvinvointia ja työrauhaa. Näiden ohella 

menetelmän pitää pystyä osoittamaan näyttöä vaikuttavuudesta, joka on jollain tavalla dokumentoitua ja 



analysoitua. Ja sitten menetelmällä tulee olla vastuutaho, eli joku taho joka koordinoi ja kehittää sitä 

menetelmää ja vastaa sen organisoimisesta ja levittämisestä. Ja sitten menetelmän tulee noudattaa tiettyä 

ennalta sovittua rakennetta tai suunnitelmaa ja sen pitää perustua kirjattuihin toimintatapoihin ja 

ajankohtaiseen viitekehykseen, eli siellä on se teoreettinen tutkimukseen perustuva viitekehys taustalla. 

Nämä ovat ne reunaehdot, jotka tulee täyttää, että voi päästä arviointiin mukaan. Mutta sitten siellä 

arviointiin hakulomakkeella on sellaisia yksityiskohtaisempiakin kysymyksiä, liittyen esimerkiksi 

menetelmään kuuluviin aineistoihin ja koulutuksiin, ja nämä ovat sellaisia, että kaikki kohdat ei välttämättä 

yhtä hyvin kaikkiin menetelmiin sovi. Eli joku menetelmä voi olla sillä tavalla spesifi, että ihan kaikkiin 

yleisiin kysymyksiin ei pysty vastaamaan ja se ei haittaa. Eli ei haittaa, jos ei ole olemassa vastauksia 

esimerkiksi kysymyksiin koulutuksista tai käytössä olevista materiaaleista, ne ei ole sellaisia 

perustavanlaatuisia ehtoja vaan ne kysymykset on niitä tapoja, joilla me kartoitetaan että mitä kaikkea 

siihen menetelmään kuuluu ja miten se toimii. Ei ole myöskään rajattu sitä, että menetelmän pitäisi olla 

tietyn laajuisesti käytössä kouluissa, ennen kuin voi hakea mukaan. Eli me kysytään sitä taustatiedoksi toki, 

että kuinka laajasti menetelmää käytetään ja millä tasolla seurataan käyttömäärää, että onko se kouluja vai 

koulutettuja ammattilaisia vai tavoitettuja oppilaita, mutta ne ei ole niitä sellaisia kynnysmääriä, että pitäisi 

jokin tietty määrä tavoittaa ennen kuin voi hakea mukaan.  

Niina Rumpu:  

Juuri näin, hyvä täsmennys. Onko yleisöllä vielä kysymyksiä, tuleeko mieleen? Meillä on täällä takataskussa 

vielä muutamia asioita, mitä me ajattelimme että voidaan nostaa esiin ja mitä me oletimme, että voisi tulla 

kysymyksiksi. Voidaan toki käydä niitä tässä ja voitte sillä aikaa mietiskellä, jos tulee jotain vielä mieleen.  

Eeva-Liisa Markkanen:  

Otanko minää sinulle Niina vielä tässä kysymyksen. Eli olisi tällainen kysymys liittyen sitten tähän 

arviointiaineiston käsittelyyn. Miten Karvi käsittelee näitä arviointiin annettuja tietoja ja miten tietosuoja ja 

tekijänoikeudet huomioidaan tässä arvioinnissa?  

Niina Rumpu:  

Tosiaan, tämän arvioinnin toteuttaa me Karvilaiset sekä ulkopuolisista arvioijista koostuva arviointiryhmä. 

Meitä kaikkia sitoo vaitiolovelvollisuus näihin aineistoihin tai niistä saatuihin tietoihin ja niiden käsittelyyn 

liittyen. Eli kun arviointia varten tullaan myöhemmin pyytämään mukaan valituilta menetelmiltä 

materiaaleja ja aineistoja sekä keräämään kouluilta käyttäjänäkökulmaa niin näitä meille toimitettuja 

materiaaleja, mitä se menetelmä itse meille toimittaa, me emme jaa eteenpäin vaan ne ovat ainoastaan 

tämän arvioinnin käytössä. Eli jos teillä on sellaisia materiaaleja ja ohjeita, jotka on tarkoitettu vain tietyn 

tahon käyttöön, niin niitä ei levitetä eteenpäin vaan ne ovat ainoastaan tämän arvioinnin käytössä. Ja me 

tulemme tekemään tarkemmat tietosuojaselosteet siitä, että miten näitä aineistoja yleisesti käsitellään, 

myös tätä Karvin keräämää lisäaineistoa. Ja näistä tarkempia tietoja tullaan laittamaan tuonne Karvin 

verkkosivuille arvioinnin edetessä. Eli sieltä tulee löytymään sitten ihan täsmällistäkin tietoa aineiston 

käsittelyyn ja tietosuojaan liittyen.  

 

Mitäs Eve, jos meiltä kysyttäisiin, että mitä hyötyä menetelmälle on, jos se hakee tähän Karvin arviointiin 

mukaan?  

Eeva-Liisa Markkanen:  

Joo, heti alkuun me kerroimmekin, että tässä ei olla tekemässä mitään ranking-listaa, eli tästä ei saa itselle 

oman markkinointityön tueksi mitään sellaista tietoa, että kuinka monenneksi paras menetelmä 

kiusaamisen vastaiseen työhön on kyseessä. Mutta totta kai yksi tämän arvioinnin tavoitteista on levittää 



sinne kouluille ja opetuksen järjestäjille tietoa kiusaamisen vastaisista menetelmistä. Ja kun me keräämme 

tällaisen laajan ja monipuolisen aineiston niin pystytään myös tukemaan sitä, että koulut osaisi valita 

mahdollisimman hyvin omaan kontekstiinsa ja toimintaympäristöönsä sekä siihen toimintakulttuuriinsa 

sopivia menetelmiä. Pystytään varmasti tuottamaan sellaista tietoa, joka hyödyntää näitä menetelmiä 

jatkossa ja tuo vähän uutta tietoa ja ulkopuolisen tekemiä havaintoja sen oman menetelmän kehittämisen 

ja markkinoinnin tueksi. Ja arvioinnin avulla pystytään edistämään sitä, että tällaisten tutkimusnäyttöön 

perustuvien menetelmien käyttö kouluissa vahvistuu.  Kun me kerätään tässä jo sekä sitä aikeisemmin 

kerättyä aineistoa että tätä meidän lisäaineistoamme yhteen niin se varmasti vahvistaa sekä menetelmän 

oman toiminnan kehittämistä että sitä, että menetelmä löytää oikeanlaisiin tarkoituksiin. Samalla 

vahvistetaan sitä, että hahmotetaan eri menetelmien rooli kiusaamisen vastaisella kentällä ja tunnistetaan 

paremmin ne omat vahvuudet ja mahdolliset kehittämiskohteet. Eli lähinnä se hyöty liittyy juuri tähän, että 

tuodaan sitä näkyvyyttä ja toisaalta autetaan näkemään sitä, että mitä kaikkia mahdollisuuksia ja 

kehittämiskohteita kyseisellä menetelmällä on.  

Niina Rumpu:  

Kyllä, juuri näin. Katsoin, että ei ainakaan chatiin ole tullut lisää kysymyksiä, mutta onko jollain mielessä 

joku kommentti, kysymys tai ajatus, minkä haluaisi tässä vielä jakaa?  

Ei näytä olevan, meillä oli ehkä sen verran Even kanssa tyhjentävä paketti tässä. Mutta jos tulee jotain vielä 

mieleen niin meille saa laittaa sähköpostia tai soittaa, eli ollaan kyllä vastaamassa myöhemminkin niihin 

kysymyksiin, joita teille tulee mieleen. Kiitos tässä vaiheessa kaikille kuulijoille. Me lopetetaan tallennus ja 

tämä tulee myöhemmin sinne Karvin verkkosivuille. Me voidaan jäädä Even kanssa vielä pieneksi hetkeksi 

linjoille, jos haluatte jäädä jutustelemaan, mutta laitetaan tallennus nyt tässä kohtaa pois.  

 


