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Perioodil 24.04.-12.05.2017 toimus iga-aastane KiVa koolide õpilasküsitlus. Küsitlusele vastas 

8312 õpilast (76% kogu valimist EHISe andmete järgi) 46 koolist.  

Esmased kokkuvõtted näitavad, et neljandat aastat KiVa rakendavates koolides (15 kooli) toimub 

jätkuvalt nii kiusajate kui ohvrite osakaalu kerge langus (vt joonis 1 ja joonis 2). Teise aasta 

koolid (13) on jäänud paigale (kiusajate osas isegi väike tagasilangus), ilmselt on tegemist „teise 

aasta pohmelliga“, kus pärast väga intensiivset esimest KiVa-aastat võib oodata kerget 

tagasilööki. Esimest KiVa-aastat lõpetavad koolid (8) on saavutanud olulise ohvrite vähenemise, 

kiusajate osas on väike vähenemine. Ettevalmistuses olevate koolide (10) stardipositsioon on 

ohvrite osakaalu osas sarnane eelmisel aastal alustajatega, kiusajate osas mõnevõrra kõrgem 

(vastavalt 24% ja 10%). 

 

 
Joonis 1. Ohvrite osakaal aastatel 2013-2017 erineva algusaastaga koolides. 

 
Joonis 2. Kiusajate osakaal aastatel 2013-2017 erineva algusaastaga koolides. 

                                                           
1 * Tegemist on esmase ja mitteametliku kokkuvõttega, palume mitte levitada koolist väljapoole. 

21,5 
18,5 18,1 16,7 15,7 

19,9 
17 17,2 

24,4 

17,3 

24,2 

0

5

10

15

20

25

30

sügis 2013 kevad 2014 kevad 2015 kevad 2016 kevad 2017

OHVRITE % 2013-2017 

2013 alustajad 2015 alustajad (varem kontrollkoolid) 2016 alustajad 2017 alustajad

8,7 8,1 7,8 6,9 6,6 7,8 6,3 6,8 7,6 7,1 
9,8 

0

5

10

15

20

25

30

sügis 2013 kevad 2014 kevad 2015 kevad 2016 kevad 2017

KIUSAJATE % 2013-2017 

2013 alustajad 2015 alustajad (varem kontrollkoolid) 2016 alustajad 2017 alustajad



Vestlustel osalenud õpilaste tagasiside kiusamisjuhtumite lahendamise vestlustele on esime aasta 

KiVa koolidel natuke parem kui mitmenda aasta koolidel, samas vestluses osalenute osakaal on 

sarnane. Vestlusele kutsutud õpilaste tagasiside vestluste tõhususele näitab taaskord paremaid tulemusi 

kiusajate hinnangutes võrreldes ohvri rollis olnud laste hinnangutega. Taaskord on näha vajadus 

järelvestlustes veelgi rohkem ohvri heaolule tähelepanu pöörata. 

Tabel 1. KiVa tiimiga kiusamise lahendamise vestlustes osalenud õpilaste tagasiside vestluste 

tulemuslikkusele 

 Vestlusel osalenu hinnang... 2013-2015 alustanud koolid 

(vestles 22% õpilastest) 

2016 alustanud koolid 

(vestles 23% õpilastest) 

Ohvri kiusamine leevenes või lõppes 74% 78% 

Kiusaja kiusas vähem või lõpetas 85% 88% 

 

 

Iga kooli personaalsed tulemused ja juhend tulemuste lugemiseks on nähtavad siit: 

http://data.kivaprogram.net/ee/opilastekusitlus/stats/  
 

Kui soovite oma kooli õpilasküsitluse tulemusi meie tiimiga lähemalt arutada, võtke julgesti ühendust 

uuringu koordinaatori Kristiina Treialiga: kristiina.treial@kiusamisvaba.ee. 
 


