
selvittämättömiä konflikteja nolla



JOKAISELLA LAPSELLA JA 
NUORELLA ON OIKEUS 

TURVALLISEEN KOULUUN

Nuorilla on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja 

hyvinvoivaan kouluympäristöön ja -yhteisöön 

(Perusopetuslaki 628/1998). 



K-0 VISIO

Suomen peruskouluissa on

selvittämättömiä konflikteja

NOLLA.



On kertonut tulleensa kiusatuksi kerran 

viikossa tai useammin. 

6,6 %

On tullut kiusatuksi lukukauden 

aikana

harvemmin kuin kerran viikossa.

Ei ole kokenut 

Kiusaamista

lukukauden aikana

23,9 %

69,5 %

Kouluterveys kysely 2017

- Kokemus kiusatuksi tulemisesta

*Peruskoululaisia Lohjalla 5448

386 936 nuorta

133 061 nuorta

36 745 nuorta

Verso

Konflikti ja

Kiusaamis strategia

Friends

Lorri

RyhmäytyksetRyhmänohjaajan

tehtävät

*Vuodessa kouluviikkoja 38

LOHJA

7,5%

409 nuorta
15 542 

mahdollisuutta



K-0 KONFLIKTIPROSESSI

1. Tieto K-0 koordinaattorille

3. Ensiavun järjestäminen

4. Analysointi, juurisyyt

2. Ammattilaisten havainnot

5. 

Yhteisen näkemyksen 

rakentaminen ja 

toimenpidesuunnittelu

6. Erityistoimenpiteet ja 

niiden arviointi

- > Toimivat asiat 

eteenpäin

< - Ei toimivat 

palautetaan

7. Toimenpiteiden 

arviointi ja seuranta

8. Kokonaistilanteen 

arviointi

9. Arvioidaan koulun strategioita 

yhdessä vastaavan varalle

10. K-0 vetäytyy hitaasti ja jatkaa 

seurantaa



K-0

LUODAAN TOIMIVA  

MONIAMMATILLINEN 

VERKOSTO ALUEEN 

TOIMIJOISTA KOULUN 

YMPÄRILLE

EDISTETÄÄN 

TOIMINTAKULTTUURIN 

MUUTOSTA



K-0 menetelmäpakki



8

TILANNE 

Pahoinpitely välitunnilla

UHRI JA TEKIJÄ

HISTORIA

TUNTEET JA 

AJATUKSET
TAPAHTUNEEN 

VAIKUTUKSET

ERITYISPIIRTEET

HAVAINNOT JA TULKINNAT

MUUTOS

SEURANTA



"Konfliktit ovat kuin jäävuoria. Näemme ja kuulemme yksittäisiä tekoja,
joissa on nähtävissä tekijä ja uhri. Tämä on jäävuoren huippu.

Pinnan alla on paljon asioita, jotka jäävät monilta konflikteihin puuttuvilta ihmisiltä usein
huomaamatta. Konflikteihin liittyvät osallisten subjektiiviset kokemukset tapahtuneesta.

Pitkittyneissä konflikteissa tulee tehdä näkyväksi historia; mistä ja milloin konflikti on saanut
alkunsa ja miten se on edennyt.

Seuraukset koulukiusaustapauksessa voivat vaikuttaa paitsi osapuoliin myös heidän
perheisiinsä, luokkaan ja jopa koko kouluun. Laajimmissa konflikteissa, vaikutukset voivat
levitä koko lähiöön sekä aiheuttaa paljon turvattomuuden tunnetta ja huhupuheita.
Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että mietitään miten koko konfliktiin voidaan puuttua.

Filosofofi Bertrand Russellin mukaan tekemällä yhden väärän olettamuksen pitäen sitä
totuutena, voivat kaikki valitsemamme toimenpiteet olla vääriä, vaikka koemme tekevämme
oikein.

Väärän olettamuksen mukaan toimiminen on yleistä konflikteissa, joissa puututaan vain
jäävuoren huippuun. Tällöin teemme paljon työtä konfliktin ratkaisun eteen, mutta osapuolet
eivät kuitenkaan koe, että tilanne on parantunut, eikä konfliktia saada ratkaistuksi.

K 0 työskentelee pinnan alla olevien asioiden ratkaisemiseksi.



K-0 Lohja

• K-0  on aloitettu pilottikokeiluna keväällä 2018 Järnefeltin koulualueella

• Koulutettu  20  työntekijää  käyttämään k-0  menetelmää sekä  20 
katusovittelijaa eri ammattikunnista: lastensuojelu, nuorisotyö, sovittelu, 
Oh-henkilöstö, opettajat, seurakunta ja nuorisotyö. 6 koulutuspäivää 
2018-2019

• Perustettu kehittäjätiimi, joka kokoontuu 1-2x kk, kaikki k-0 tapaukset 
tulevat tiimin arvioitavaksi ja työskentelyä johdetaan tiimistä.

Kehittäjatiimi Lohja:

Me-koulu koordinaattori johtaa k-0 prosesseja 

Kuraattori ala- ja yläkoulusta
Rehtori
Koulunedustus: 2 erityisopettajaa yläkoulusta ja 1 opettaja alakoulusta
Lasten ja perheiden palvelut: sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä Lohja ja 
Siuntio
Nuorisotyö: erityisnuorisotyöntekijä
Sovittelutoimisto Lohja
Lähipoliisi

(vanhempien/oppilaiden edustus tarvittaessa)



K-0 Lohja tuloksia

2018 

60 oppilasta on ollut k-0 työskentelyssä mukana aktiivisina osallistujina( 
konflikteissa tai kiusaamistilanteissa) 

180 oppilasta on ollut välillisiä osallistujia ( hiljaisena paikalla, kärsimässä 
tilanteesta esim. työrauhanpuutteesta luokassa)

Lukuisia muita sivullisia osallistujia ( nähneet tilanteen paikanpäällä tai 
somessa)

Tuloksia ja vaikuttavuutta mitataan erilaisilla kyselyillä, 

wilma- merkinnöillä ja haastatteluilla. 

- > yli 70% k-0 työskennellyistä oppilaista ja perheistä 

kokee, että kiusaaminen on vähentynyt ja 7 ,7 % kokee, 

että kiusaaminen on loppunut kokonaan (vastauksia 

126)

Työskentely jatkuu aina kiusaamisen loppumisen 

jälkeen, oppilaalle nimetään 

rinnallakulkija/vastuuhenkilö , joka seuraa tilannetta 

kokonaisvaltaisesti



K-0 Lohja tuloksia

Kevät 2019

84 oppilasta on ollut k-0 työskentelyssä mukana huoltajineen ja 30 
opettajaa aktiivisina osallistujina/kärsijöinä ( konflikteissa tai 
kiusaamistilanteissa) 

140 oppilasta on ollut välillisiä osallistujia/kärsijöitä huoltajineen ( hiljaisena 
paikalla, kärsimässä tilanteesta esim. työrauhanpuutteesta luokassa)

Lukuisia muita sivullisia osallistujia ( nähneet tilanteen paikanpäällä tai 
somessa)

Tuloksia ja vaikuttavuutta mitataan erilaisilla kyselyillä, 

wilma- merkinnöillä ja haastatteluilla. 

Työskentely jatkuu aina kiusaamisen loppumisen 

jälkeen, oppilaalle nimetään 

rinnallakulkija/vastuuhenkilö , joka seuraa tilannetta 

kokonaisvaltaisesti.



Juurtuneet k-0 toimintamallit Lohjalla

Dialogiset vanhempainillat järjestetty  kaikille k-0 luokille, tilaisuuksiin 
osallistuu huoltajat, oppilaat sekä eri alan ammattilaisia

Ryhmäytykset lukukausien alussa, maanantaisin, konflikteissa jne. 

Koulun ja kodin välinen viestintä ja yhteistyö- malli

Verkostoituminen ja yhteistyö eri ammattilaisten välillä, avun 
pyytäminen ja tarjoaminen henkilöstön välillä.

Sovittelun ja katusovittelun käyttö sopivissa riita- ja konfliktitilanteissa

Turvallinen aikuinen nimetään kaikille k-0 työssä oleville lapsille/perheille

Konflikti- ja kiusaamisstrategiat kaikille k-0 kouluille ( polkukuvaus 
pienistä konflikteista rajuihin tilanteisiin ja pitkittyneeseen kiusaamiseen). 

Tulevaisuus

2019 kevään aikana suunitellaan skaalautumisen mahdollisuus koko 
Lohjalle 

2020 suunnitelma käytössä?



RAKENTEIDEN

TARKISTAMINEN

YHTEINEN 

TOIMINTAMALLI

YHTEINEN 

KONFLIKTIEN 

SELVITTÄMINEN
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6,6%

SELVITTÄMÄTTÖMIÄ 

KONFLIKTEJA NOLLA

KONFLIKTIEN 

SELVITTÄMINEN

ALUEEN TOIMIJOIDEN 

KARTOITUS

TOIMINTATAVAT

MIKÄ TOIMII?

MITÄ KEHITETTÄVÄÄ?

JOHDON TUKI 

TOIMINNALLE

ALUEEN TOIMINNAN 

KEHITTÄMINEN

KOORDINAATTORIN 

TUKEMINEN

KONFLIKTIN 

RATKAISUN 

AMMATTILAISET

VASTAAVAT ALUEEN K-

0 TOIMINNASTA

OSAAMINEN :

VERKOSTOTYÖ

SOVITTELU

LAPSI- JA PERHETYÖ

PROSESSIN 

JOHTAJUUS

KOORDINAATTO-

REIDEN YMPÄRILLE 

KASATAAN 

AMMATTILAIS 

VERKOSTO 

RATKOMAAN 

KONFLIKTEJA

NUORISOTYÖ

LASTENSUOJELU

SOVITTELUTOIMINTA

POLIISI

KOULUT/OHR

3.SEKTORI

VANHEMMAT

KOORDINAATTO-

REILLE 

OHJAUTUNEIDEN 

TAPAUSTEN 

SELVITTÄMINEN 

YHDESSÄ

TAPAUSTEN 

SELVITTÄMISEN 

POHJALTA LUODAAN 

YHTEINEN OMA K-0 

TOIMINTAMALLI

PROSESSI TUO 

NÄKYVÄKSI ALUEEN 

TOIMIVAT RAKENTEET, 

SEKÄ KEHITTÄMIS 

TARPEET



Olen käytettävissäsi

Ira-maria.gordin@lohja.fi

Me-koulu koordinaattori

K-0 koordinaattori

mailto:Ira-maria.gordin@lohja.fi

