
Puutu kiusaamiseen - jokainen aikuinen on resurssi!  2.9.2020 

K-0 Lohja - ratkaisemattomia konflikteja nolla 

  

Koulukiusaamisen kokemus ja sen vaikutukset yksilölle ja lähipiirille ovat kuormittavia ja 

raskaita. Kiusaaminen on määritelmänä hyvin monitulkintainen ja usein yksilöllinen 

kokemus. Aina ei myöskään ole yksiselitteisesti mahdollista nimetä erilaisissa konflikteissa 

kiusaajaa ja kiusattua vaan usein konflikteihin liittyy myös monia muita ihmisiä ja rooleja. 

Selvittämättömät konfliktit ja koulukiusaaminen lisäävät merkittävästi yksilöiden 

syrjäytymisriskiä.  

  

THL:n kouluterveyskyselyiden (2017 ja 2019) mukaan Lohjalla viikoittaista koulukiusaamista 

kokee alakoululaisista 6,3%, kun koko Suomen keskiarvo on 7% ja yläkoululaisista 8,3%, 

kun koko Suomen keskiarvo on 6%.  

  

Lohjalla viikoittaista kiusaamista kokee noin 400 lasta tai nuorta. 

  

Taustaa 

  

K-0 on Aseman Lapset ry:n vuonna 2017 aloittama hanke, jossa puututaan 

koulukiusaamiseen ja konfliktien problematiikan selvittämiseen yhdessä osallisten, 

huoltajien, koulun ja verkostojen kanssa. K-0 työ ei korvaa koulujen olemassa olevia 

menetelmiä vaan K-0 työ tulee paikalle, kun muut tukirakenteet eivät ole olleet riittäviä.  

  

K-0 työ on interventio, jossa koulun ulkopuoliset toimijat aloittavat konfliktin kokoisen 

työskentelyn ja kokoavat sopivan verkoston alueelta. K-0 työssä on keskeistä myös konfliktin 

jälkeinen seuranta. Työtä jatketaan K-0 työn jälkeen koulun ja alueen perusrakenteissa. 

  

K-0 työtä toteutetaan maaliskuussa 2020 seuraavissa kaupungeissa: Helsinki, Lohja, 

Järvenpää ja Rovaniemi. 

  

K-0  

  

K-0 työ voidaan aloittaa jos: 

● selvittelyyn ja työskentelyyn tarvitaan koulun tueksi koulun ulkopuolisia 

toimijoita, 

● kiusaaminen jatkuu aiemmista toimenpiteistä huolimatta, 

● koulun ja kodin välit ovat tulehtuneet, 

● konflikti tai kiusaaminen täyttää rikoksen elementit 

● koulun kaikki olemassa olevat koulukiusaamiseen ja konflikteihin puuttuvat 

työskentelytavat on jo käytetty. Näitä koulun keinoja voivat olla esimerkiksi 

kasvatuskeskustelut, Verso - vertaissovittelumenetelmä, KiVa -koulu 

työskentely, ryhmäytys, oppilashuoltotyö ja vanhempainillat. 

  

K-0 työskentelyssä pyritään suhtautumaan jokaiseen konfliktiin avoimesti kaikkia eri 

osapuolia ja heidän kokemuksiaan kuunnellen ja analysoiden. Konfliktien selvitystyössä ovat 

resursseina K-0 koordinaattoreiden ja K-0 kehittäjätiimin lisäksi lapsen/nuoren ympärillä 



oleva aikuisten verkosto (esimerkiksi huoltajat, naapurusto, valmentajat, koulun henkilöstö, 

sosiaali- ja terveydenhuolto, nuorisotyöntekijät) ja muut alueen eri toimijat.  

K-0 työhön sisältyy paljon lasten ja nuorten kohtaamisia erilaisissa ristiriita- ja 

konfliktitilanteissa. Työn keskiössä ovat vastavuoroisuus ja dialogisuus. Edellytyksenä on, 

että osallisten ja ammattilaisten välillä on avoin ja luottamuksellinen suhde.   

K-0 työskentely näkyy rohkeutena ja kykynä mennä lähelle lapsia, nuoria ja perheitä sekä 

osaamisena ottaa puheeksi myös arkaluontoisia asioita tai huolia tavalla, joka on 

lasta/nuorta kunnioittavaa eikä se riko syntynyttä luottamusta.  

On eduksi, että K-0 työtä koordinoi koulun ulkopuolinen henkilö. Tämä korostuu erityisesti 

tilanteissa, joissa oppilas tai vanhemmat kokevat, ettei koulu ole saanut avun pyynnöistä 

huolimatta kiusaamista loppumaan ja luottamus yhteistoiminnan mahdollistamiseksi täytyy 

rakentaa uudelleen. 

  

Miten ja miksi Lohjalle? 

  

K-0 työ aloitettiin Lohjalla vuonna 2017 osana Me-koulu Lohjan kehittämishanketta 

Järnefeltin koulualueella. Osana kehittämistyötä, Me-koulu Lohjan aikana, koulutettiin alueen 

työntekijöitä katusovittelijoiksi Aseman Lapset ry:n toimesta. Kolmen vuoden hankeaikana 

työskenneltiin yhdessä yli sadan eritasoisen konfliktin selvittämiseksi.  

  

Kehitystyön kohteena olivat lapset ja nuoret perheineen, lasten ja nuorten ryhmät, 

ammattilaisten yhteistoiminta sekä koko kunnan palvelujärjestelmä. 

  

Menetelmää on kehitetty yhdessä Aseman Lasten, Lohjan kaupungin työntekijöiden sekä 

muiden osallisten ja toimijoiden kanssa.  Tulokset K-0 työstä ovat olleet vaikuttavia ja sen 

vuoksi työtapa tullaan sisällyttämään osaksi Lohjan peruspalveluita.  

  

K-0 työn tulokset osana Me-koulu Lohjan hanketta vuosina 2017-2019 olivat vakuuttavia: 

● Yli 100 oppilasta on saanut tukea yksinäisyyteen, ulkopuolisuuteen tai 

kiusaamiseen 

● 10 oppilasta, joilla ei ole ollut 2-5 vuoteen yhtään kaveria, on saanut kaverin / 

kavereita 

● Noin 30 oppilasta on saanut ammatillisen tukihenkilön, nuorisotyöntekijän 

kanssa yksilötyöskentelyä tai perhetyötä 

● Yli puolet K-0 piirissä olevista oppilaista on tavannut koulun kuraattorin 

vähintään kerran 

● 5 oppilasta, jotka olivat vaarassa jäädä ilman päättötodistusta, saivat tai 

tulevat saamaan todistuksen ja osa heistä pääsi jo jatko-opintoihin 

● Noin 50 koulun henkilökunnasta on saanut apua ja tukea työhönsä 

kiusaamiseen puuttumisessa 

 

 

 

  

  



Lohjan kaupunki ja Lohjan malli 

  

Lohja on innovatiivinen ja asukas- ja lapsilähtöinen kunta, jonka arvoja ovat avoimuus, 

asukaslähtöisyys, rohkeus ja vastuullisuus. Nämä samat arvot ovat K-0 Lohjan työssä 

keskiössä. Erityisesti rohkeus - uskallamme yhdessä toimia uusilla, erilaisilla tavoilla 

konfliktien selvittämiseksi. 

Tavoitteena on, että 2020 aikana K-0 on käytössä koko Lohjan alueella, juurtuen 

koulualueiden pysyviin rakenteisiin. Lohjan kaupunki tukee tällä hetkellä tavoitteen 

toteutumista työllistäen kaksi K-0 koordinaattoria, Ira-Maria Gordinin ja Sanna Asikaisen.  

Työ jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka mahdollistaen yhteistoiminnan eri koulualueiden, 

organisaatioiden ja työntekijöiden välillä.  

  

K-0 Lohjan työskentelyä kehittävät ja ylläpitävät: 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-0 Ohjausryhmä: joka koostuu Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen 

esimiehistä sekä Aseman Lasten edustajista.  

K-0 Asiantuntijaryhmä: on monialainen noin 20 ammattilaisen säännöllisesti 

kokoontuva ryhmä. Siinä on edustettuna, oppilashuolto, opettaja, rehtori, 

lastensuojelu, sovittelutoimisto, nuorisotyö, poliisi. 

Katusovittelijat: Lohjalla on koulutettu noin 20 katusovittelijaa nuorisotyö- ja 

sosiaalityön henkilökuntaa sekä koulukuraattorit. Katusovittelua koordinoi 

Lohjan sovittelutoimisto. 

Ankkuritiimi: pitää sisällään poliisin, nuorisotyön ja sosiaalialan ammattilaisia. 

Tiimi työskentelee tiiviissä yhteistyössä K-0 koordinaattoreiden kanssa. 

Koulukuraattorit ovat koulujen yhdyshenkilöitä K-0 työssä.  



K-0 työn prosessikuvaus 
  

1. Aloitus, yhteydenotto 

Jos kiusaamistapaus tai konflikti on vakava tai pitkittynyt, eikä sitä ole koulun kiusaamis- ja 

konfliktistrategian mukaisilla toimenpiteillä saatu ratkaistua, otetaan yhteyttä K-0 

koordinaattoreihin. Koulujen K-0 yhteyshenkilöinä toimivat koulukuraattorit. 

Koordinaattori konsultoi työparia sekä K-0 asiantuntijaryhmää. Kaikki tapaukset otetaan 

käsittelyyn alle viikon sisällä. Koordinaattori kokoaa sopivat verkostot alueelta ja johtaa K-0 

prosessia. 

 

2. Kartoitus, tiedonkeruu, kokonaiskuva 

●      Mitä on tehty ennen K-0 yhteydenottoa? 

●      Keitä tilanne koskee? 

●      Kyselykaavake ja luokan sosiogrammi. 

●      Yksilöhaastattelut, ryhmäkeskustelut 

 

Laajimmillaan K-0 prosessi voi tarkoittaa opetuksen pysäyttämistä koko luokassa, luokan 

ryhmäyttämistä, tunne-, vuorovaikutus- ja konfliktienratkaisutaitojen harjoitteluja sekä tiiviitä 

dialogisia vanhempainiltoja. Se voi olla myös sovittelu kahden oppilaan välillä.  

Toimintatavat valitaan tilannekohtaisesti, koska erilaisiin ongelmiin sopivat erilaiset ratkaisut. 

Jokainen tapaus on yksilöllinen. K-0 työ tarttuu vaikeisiin tilanteisiin ja etsii ratkaisuja 

kokeilemalla ja yhdistelemällä erilaisia toimintatapoja sekä tuomalla toimijoita yhteen. 

  

3. Analyysi 

●      K-0 tiimi kokoontuu, käydään läpi tapauksesta kerätyt tiedot ja päätetään mitä 

tehdään, milloin ja ketkä tekevät.  

●      Analyysin jälkeen voidaan valita ja kokeilla erilaisia toimenpiteitä. Olennaista on 

seurata tarkasti niiden vaikutuksia ja tarvittaessa kokeilla muita toimenpiteitä. 

  

4. Työskentely, toimenpiteet 

Tarvittava tuki räätälöidään kaikille osapuolille ja tapauskohtaisesti työskentelyyn kutsutaan 

mukaan siihen kuuluvat tai sitä tukevat ammattilaiset. 

●      Kohteena keskeiset henkilöt (oppilas, huoltajat, opettaja, muut). 

●      Tunnistetaan jo olemassa olevat hyvät toimintamallit. 

●      Sovitaan uusista toimenpiteistä (esim. sovittelu, ryhmäytys, työpari, tukihenkilö). 

●      Varmistetaan tiedonkulku osapuolten välillä ja sovitaan kuka viestii ja kenelle. 

●      Kenellä on prosessijohtajuus kokonaisuudesta? 



  

5. Uudet toimenpiteet 

●      Osallisille lapsille/nuorille, kaikille nimetään turvallinen aikuinen prosessin ajaksi.  

●      Järjestetään tarvittavat tukitoimet luokkaan (esim. työpari opettajalle, 

ryhmäytystä, tunne- ja vuorovaikutustaitoryhmiä). 

●      Koulun ulkopuoliset tukitoimet oppilaalle / perheelle. 

  

6. Seuranta 

●      Seurataan ja arvioidaan toimenpiteiden vaikutusta yhdessä. Tarvittaessa 

muutetaan työskentelytapoja.  

●      Kerätään palautetta tehdystä K-0 työstä. 

●      K-0 työskentelyn päätyttyä, on hyvä kysellä silloin tällöin kuulumisia 

lapsilta/nuorilta sekä perheiltä. Seuranta on tärkeä osa K-0 työtä. 

  

  

 

Oppilas, huoltaja, opettaja, valmentaja, kuraattori, rehtori, sinä –   

Älä jää yksin, ota yhteyttä K-0 koordinaattoreihin. 

 

 

Ira-Maria Gordin       Sanna Asikainen  
ira-maria.gordin@lohja.fi      sanna.asikainen@lohja.fi  
044 374 7806        044 374 7804 

 

 

 

 

 

 


