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ProKoulu-toiminnan toteutumisen ja laadun arviointi 

 

Koulun nimi ja kunta:  

 

Päiväys: 

Arvioinnin tekijä (ProKoulu-ohjaaja):  

Muut arviointiin osallistuneet (ProKoulu-tiimi): 

 

Täyttöohje: ProKoulu-ohjaaja täyttää arviointilomakkeen ohjaustapaamisen yhteydessä, koulun tiimin 

kanssa keskustellen. 

 

Arvioitava osa-alue Pisteytysohjeet 

1. ProKoulu-tiimi:  

Koululle on perustettu ProKoulu-tiimi, 

jolla on ulkopuolinen ohjaaja ja jossa 

ovat jäseninä a) opettajia, b) 

koulunkäynnin ohjaajia ja c) koulun 

rehtori tai johtaja. Vähintään yhdellä 

ProKoulu-tiimin jäsenellä on 

ammattiosaamista käyttäytymisen 

tukitoimista koulussa (usein 

erityisopettaja, koulupsykologi tai 

kuraattori). Tiimissä voi olla myös 

huoltajien ja oppilaiden edustajat." 

0 

 Tiimiä ei ole perustettu tai  

 tiimissä ei ole mukana koulun rehtoria tai johtajaa ja/tai tiimiltä 

puuttuu koordinaattori/vastuuhenkilö. 

1 

 Tiimi on perustettu ja vähintään yhdellä ProKoulu-tiimin 

jäsenellä on ammattiosaamista käyttäytymisen tukitoimista 

koulussa, mutta sillä ei ole ohjaajaa tai siinä ei ole jäseniä kaikista 

ammattiryhmistä (a,b,c)  tai 

 jäsenet osallistuvat alle 80 prosenttiin tapaamisista. 

2 

 Tiimi on perustettuja ja vähintään yhdellä ProKoulu-tiimin 

jäsenellä on ammattiosaamista käyttäytymisen tukitoimista 

koulussa ja siinä on edustus kaikista ryhmistä (a, b, c) ja jokaisesta 

ryhmästä on edustus yli 80 prosentissa tapaamisista. 

2. ProKoulu-tiimin toiminta: 

Tiimi kokoontuu säännöllisesti kerran 

kuukaudessa ja joka kokouksessa a) 

on asialista, b) tehdään muistio, c) 

jäsenillä on selkeä työnjako 

(puheenjohtaminen, asioiden esittely, 

muistion kirjoitus) ja d) tiimillä on 

suunnitelma siitä, mitä koulussa 

tehdään seuraavaksi. 

0  Tiimi ei kokoonnu säännöllisesti (kohdat a-d puuttuvat). 

1 

 Tiimi kokoontuu harvemmin kuin kerran kuussa tai 

 kokouksissa toteutuu vähintään kaksi neljästä toiminnan osa-

alueesta (a-d). 

2 

 Tiimi kokoontuu vähintään kerran kuussa ja käytössä on 

asialista, tapaamisesta tehdään muistio, jäsenillä on selkeä työnjako 

(puheenjohtaja, muistion kirjoittaja, aikavastaava) ja tiimillä on 

suunnitelma siitä, mitä koulussa tehdään seuraavaksi. 

3. Käyttäytymisodotukset: 

Koululla on enintään viisi yhteisesti 

sovittua positiivisesti muotoiltua 

käyttäytymisodotusta ja niistä on 

laadittu toimintaohjeet koulun tiloihin 

tai tilanteisiin. Käyttäytymisodotukset 

ja toimintaohjeet on koottu koulun 

ProKoulu -matriisiin. 

0 

 Käyttäytymisodotuksia ei ole tai 

 niitä ei ole muotoiltu positiivisesti tai 

 niitä on enemmän kuin viisi. 

1 

 Käyttäytymisodotukset on valittu, mutta kaikkiin odotuksiin ei ole 

muotoiltu tarvittavia toimintaohjeita koulun tiloihin tai tilanteisiin tai 

 Käyttäytymisodotukset on valittu, mutta toimintaohjeita ei ole 

koottu ProKoulu-matriisiin tai 

 käyttäytymisodotukset ja toimintaohjeet eivät ole näkyvillä 

koulussa. 
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2 

 Positiivisesti muotoiltuja käyttäytymisodotuksia on 1-5, joihin 

liittyvät toimintaohjeet on koottu ProKoulu -matriisiin ja 

toimintaohjeet ovat kaikille näkyvissä. Suurin osa henkilökunnasta 

osaa nimetä koulun käyttäytymisodotukset. 

4. Käyttäytymisen opettaminen: 

Käyttäytymisodotusten ja 

toimintaohjeiden mukaista 

käyttäytymistä opetetaan oppilaille 

luokissa ja muussa kouluympäristössä. 

0  Toimintaohjeiden mukaista käyttäytymistä ei ole opetettu. 

1 

 Toimintaohjeiden mukaista käyttäytymistä on opetettu vain 

luokissa tai 

 vain muussa kouluympäristössä tai 

 toimintaohjeiden mukaista käyttäytymistä on opetettu sekä 

luokissa että muussa kouluympäristössä, mutta ei kattavasti ja 

johdonmukaisesti. 

2 

 Toimintaohjeiden mukaista käyttäytymistä opetetaan sovitun 

aikataulun mukaisesti (useita kertoja vuodessa) mallintamalla ja 

toiminnallisesti sekä luokissa että muussa kouluympäristössä. 

Suurin osa oppilaista osaa nimetä koulun käyttäytymisodotukset. 

5. Ei-toivottu käyttäytyminen:  

Koulussa on yhteisesti sovittu ja 

kirjattu, miten ei-toivottuun 

käyttäytymiseen puututaan 

välittömästi tilanteessa. Koulussa on 

myös määritelty ja kirjattu, mitkä asiat 

vaativat jatkotoimia. 

0 
 Koulussa ei ole yhteisesti sovittu ja kirjattu, millaiseen ei-

toivottuun käyttäytymiseen puututaan ja miten se tehdään. 

1 

 Koulussa on sovittu, millaiseen ei-toivottuun käyttäytymiseen 

puututaan mutta ei sitä, miten siihen puututaan tai kenen tehtävä 

on puuttua asiaan tai 

 koulussa on sovittu, miten ei-toivottuun käyttäytymiseen 

puututaan, mutta ei ole määritelty selvästi millaiseen ei-toivottuun 

käyttäytymiseen puututaan. 

2 

 Koulussa on määritelty ja kirjattu, miten ei-toivottuun 

käyttäytymiseen puututaan ja kenen tehtävä on puuttua asiaan. 

Henkilökuntaa on koulutettu yhteisiin puuttumisen tapoihin ja 

puuttumisen prosesseista on tiedotettu oppilaita ja huoltajia. 

6. Käyttäytymisen ohjaamisen 

toimintatapa:  

Koulun järjestyssäännöissä ja -

käytänteissä kuvataan ennakoivat ja 

toivottavaan käyttäytymiseen ohjaavat 

lähestymistavat oppilaiden 

käyttäytymiseen ja niitä toteutetaan 

yhdenmukaisesti. 

0 
 Järjestyssäännöissä ja -käytänteissä kuvataan vain 

käyttäytymisen seurauksia ja/tai ne keskittyvät rangaistuksiin. 

1 
 Järjestyssäännöt ja -käytänteet painottuvat ennakoiviin 

lähestymistapoihin. 

2 

 Järjestyssäännöt ja -käytänteet perustuvat ennakoiviin 

lähestymistapoihin ja koulun johto seuraa niiden käyttöä ja 

toteutumista. 

7. Henkilökunnan koulutus ja ohjaus 

ProKoulu-toimintaan:  

Koko koulun henkilökuntaa ohjataan 

ja opetetaan toimimaan ProKoulun 

yleisen tuen käytänteiden mukaisesti. 

Koululla on kirjallinen ohjeistus 

0 
 Henkilökuntaa ei perehdytetä tai kouluteta  ProKoulun yleisen 

tuen käytänteisiin. 

1 

 Vain osa henkilöstöstä saa perehdytystä ja koulutusta 

ProKoulumallin yleisen tuen käytänteistä. 

 Koko henkilökunnan perehdytys ja koulutus ei ole 

suunnitelmallista ja /tai säännöllistä. 
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henkilökunnan kouluttamiseksi: a) 

käyttäytymisodotusten ja 

toimintaohjeiden opettamiseen, b) 

toivotun käyttäytymisen 

huomioimiseen, c) ei-toivottuun 

käyttäytymiseen puuttumiseen ja 

tarvittavan lisäavun pyytämiseen. 

2 

 Koko koulun henkilökunnalle on tarjolla kirjallisen suunnitelman 

mukaisesti koulutusta ja perehdytystä ProKoulun yleisen tuen 

käytänteistä (käyttäytymisodotusten ja toimintaohjeiden 

opettaminen, toivotun käyttäytymisen huomioiminen, ei-toivottuun 

käyttäytymiseen puuttuminen ja tarvittavan lisäavun pyytäminen). 

8. Toimintatavat oppitunneilla: 

ProKoulun yleisen tuen käytänteet 

toteutuvat oppitunneilla (koko koulun 

yhteiset käyttäytymisodotukset, 

toimintaohjeet, muistukkeiden käyttö 

ja palkkiojärjestelmä sekä yhteisesti 

sovitut tavat puuttua ei-toivottuun 

käyttäytymiseen). 

0 

 ProKoulun yleisen tuen käytänteet eivät toteudu oppitunneilla 

(koko koulun yhteiset käyttäytymisodotukset, toimintaohjeet, 

muistukkeiden käyttö ja palkkiojärjestelmä sekä yhteisesti sovitut 

tavat puuttua ei-toivottuun käyttäytymiseen). 

1 

 Oppitunneilla toteutetaan yhteisiä ProKoulun yleisen tuen 

käytänteitä vapaamuotoisesti, mutta yhtenäistä käyttäytymisen 

ohjaamisen tapaa ei ole. 

2 

 Oppitunneilla toteutuvat kaikki yhteisesti sovitut ProKoulun 

yleisen tuen käytänteet (koko koulun yhteiset 

käyttäytymisodotukset, toimintaohjeet, muistukkeiden käyttö ja 

palkkiojärjestelmä sekä yhteisesti sovitut tavat puuttua ei-

toivottuun käyttäytymiseen). 

9. Käyttäytymiseen kohdennettu 

positiivinen palaute:  

Koulussa on käytössä yhteisesti sovittu 

palautejärjestelmä: a) koulussa 

annetaan käyttäytymiseen 

kohdennettua positiivista palautetta, 

b) käytössä on konkreetit muistukkeet 

ja c) muistukkeita keräämällä oppilaat 

saavat yhdessä sovittuja palkkioita. 

0  Muistukkeita ei käytetä 

1 

 Vain osa koulun aikuisista käyttää yhteisesti sovittua 

palautejärjestelmää tai 

 vain osa koulun oppilaista kuuluu yhteisesti sovitun 

palautejärjestelmän piiriin. 

2 

Yhteisesti sovittu palautejärjestelmä on aktiivisesti koko 

henkilökunnan (yli 80 %) käytössä. Oppilaiden kuulumista 

palautejärjestelmän piiriin seurataan säännöllisesti. 

10. Henkilökunnan osallistuminen:  

Koulun henkilökunta saa vähintään 

kaksi kertaa vuodessa tietoa 

ProKoulun yleisen tuen käytänteiden 

toteutumisesta, kehittämistarpeista ja 

osallistuu käyttäytymisen ohjaamisen 

yleisen tuen kehittämiseen. 

0 

 Henkilökunta ei saa koulussa kerättyä tietoa käyttäytymisen 

yleisen tuen käytänteiden toteutumisesta eikä osallistu 

käyttäytymisen ohjaamisen yleisen tuen kehittämiseen vähintään 

kerran vuodessa. 

1 

 Henkilökunta saa koulussa kerättyä tietoa käyttäytymisen yleisen 

tuen käytänteiden toteutumisesta ja kehittymistarpeista harvemmin 

kuin kaksi kertaa vuodessa tai 

 henkilökunta osallistuu käyttäytymisen ohjaamisen yleisen tuen 

kehittämiseen harvemmin kuin kerran kaksi vuodessa. 

2 

 Henkilökunta saa koulussa kerättyä tietoa käyttäytymisen yleisen 

tuen käytänteiden toteutumisesta vähintään kerran lukukaudessa ja 

osallistuu käyttäytymisen ohjaamisen yleisen tuen kehittämiseen 

vähintään kaksi kertaa vuodessa. 



 
Tiered Fidelity Inventory (TFI) 
 
 

 

11. Oppilaiden, huoltajien ja yhteisön 

jäsenten osallistuminen: 

Kouluyhteisön jäsenet osallistuvat 

vähintään vuosittain ProKoulun 

yleisen tuen kehittämiseen (esim. 

käyttäytymisodotukset, 

toimintaohjeet, palkkio- ja 

seuraamusjärjestelmät). 

0 
 Kouluyhteisön jäsenet eivät ole osallistuneet ProKoulun yleisen 

tuen kehittämiseen tai siitä ei ole dokumentaatiota. 

1 

 Kaikki ryhmät (oppilaat, huoltajat, opettajat, ohjaajat ja koulun 

muu henkilökunta) eivät ole kattavasti osallistuneet yhteistyöhön 

viimeisen vuoden aikana. 

2 

 Kaikki kouluyhteisön jäsenet (oppilaat, huoltajat, opettajat, 

ohjaajat ja koulun muu henkilökunta) ovat osallistuneet yleisen 

tuen kehittämiseen ja osallistuminen on dokumentoitu viimeisen 

vuoden aikana. 

12. Käyttäytymistä koskevan tiedon 

koonti:  

ProKoulu-tiimillä on saatavilla tietoa 

oppilaiden käyttäytymisestä (esim. 

käyttäytymisen oppimisen ongelmista, 

ongelmatilanteista, -tiloista tai 

tapahtuma-ajankohdista. 

0 
 Koulussa ei koota käyttäytymistä koskevaa tietoa 

systemaattisesti. 

1 
 Käyttäytymistä koskevaa tietoa on koottu, mutta se on 

epätäsmällistä tai vaikeasti tulkittavaa. 

2 

 Koulussa on saatavilla systemaattisesti koottua tietoa selkeässä 

ja tiivistetyssä esim. graafisessa- tai taulukkomuodossa sisältäen 

ongelmallisen käyttäytymisen määriä ja kuvausta. 

13. Tietoon perustuva päätöksenteko: 

ProKoulu-tiimi seuraa tietoa 

oppilaiden käyttäytymisestä ja käyttää 

sitä päätöksenteossa useita kertoja 

lukuvuodessa. 

0  Käyttäytymistietoa ei käytetä yleisen tuen kehittämisessä 

1 
 ProKoulu-tiimi käyttää koottua tietoa käyttäytymisestä 

päätöksenteossa mutta korkeintaan kerran lukuvuodessa. 

2 

 ProKoulu-tiimi käyttää oppilaiden käyttäytymistä koskevaa tietoa 

vähintään kerran lukukaudessa tai useammin sovitun käytänteen 

mukaisesti. Kootun tiedon perusteella muokataan yleisen tuen 

toimintasuunnitelmia. 

14. ProKoulun yleisen tuen 

toteuttamisen ja laadun seuranta:  

ProKoulu-tiimi seuraa vähintään 

vuosittain toiminnan toteutumista ja 

vaikuttavuutta käyttäen valittua 

mittaria tai menetelmää esim. TFI, 

ProKoulun laatulista, ProKoulu-

toiminnan arviontilomake (PTA). 

0 
 ProKoulun yleisen tuen käytänteiden toteuttamista ja laatua ei 

arvioida. toteuttamisesta ja laadusta ei koota seurantatietoa. 

1 

 ProKoulun yleistä tuen käytänteiden toteuttamista ja laatua on 

arvioitu epämuodollisesti tai 

 toteuttamisen ja laadun arvioinnista on kulunut yli vuosi. 

2 
 ProKoulun yleisen tuen käytänteiden toteuttamista ja laatua 

seurataan ja arvioidaan vähintään vuosittain yhtenäisellä tavalla. 

15. Toiminnan kehittämisen ja 

pysyvyyden varmistaminen:  

ProKoulu-tiimi esittelee vuosittain 

henkilökunnalle ja keskeisille 

sidosryhmille yleisen tuen 

toteutuminen ja edistyminen 

edelliseen lukuvuoteen verrattuna 

sekä ehdotukset toiminnan 

kehittämiseksi. 

0 

 ProKoulu toiminnan toteutumista ja vaikuttavuutta ei arvioida 

vuosittain tai 

 vuosiarviointi ei perustu kerättyyn tietoon. 

1 

 Arviointi tehdään harvemmin kuin vuosittain tai 

 vuosiarviointia ei hyödynnetä yleisen tuen kehittämisessä tai 

 vuosiarvioinnin tuloksia ei jaeta kouluyhteisön jäsenille. 

2 

 Arviointi tehdään vähintään vuosittain, sen tulokset jaetaan 

kouluyhteisön jäsenille ja arviointi sisältää perustellut 

kehittämisehdotukset. 
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