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2 CICO-tuen teoreettinen tausta   
 
Käyttäytymispsykologisen teorian mukaan käyttäytymistä ohjaavat taustatekijät, välittömät tilannetekijät ja 

käyttäytymistä seuraava palaute (ks. kuvio alla). Oppilaan käyttäytymistä voidaan määritellä ja arvioida tekemällä 

yksityiskohtainen analyysi haastavista tilanteista. Suomalaisessa CICO-tuessa tämä arviointi ei ole varsinainen 

funktionaalinen käyttäytymisanalyysi (FBA) mutta joitain FBA:n ydinosia hyödynnetään arvioinnissa. Oppilaan 

käyttäytyminen ei yleensä selity vain taustatekijöillä, kuten lääketieteellisillä diagnooseilla, vaan se nähdään 

enemminkin reaktiona tilannekohtaisiin tekijöihin. Käyttäytyminen tapahtuu aina tilanteessa ja on yhteydessä 

ympäristöön, jossa se esiintyy. Kun sama käyttäytyminen ilmenee tietyssä tilanteessa toistuvasti, on hyvä muodostaa 

hypoteesi, että tilanne jollain tapaa laukaisee käyttäytymisen. Tämän yhteyden näkeminen tekee käyttäytymisestä 

ennakoitavaa ja ymmärrettävää. Näin käyttäytymistä ei nähdä vain yksilön ominaisuutena, vaan vuorovaikutuksena 

yksilön ja ympäristön välillä. CICO-tuen suunnittelussa on avainasemassa näiden tilannetekijöiden tunnistaminen, 

jotka vaikuttavat oppilaan käyttäytymiseen.  Oppilaan käyttäytymistä voidaan muuttaa muokkaamalla tilanteita, 

jotka nähdään haastavimpina. Odotetun käyttäytymisen esiintymistä voidaan lisätä positiivisen palautteen, 

kannustamisen ja vahvistamisen avulla. CICO-tuen Check-in tapaaminen ennen ja Check-out tapaaminen 

koulupäivän jälkeen ja lisääntynyt palaute koulupäivän aikana odotetusta käyttäytymisestä tukevat oppilaan 

odotetun käyttäytymisen oppimista.  Kun kaikki sujuu hyvin, odotettu käyttäytyminen lisääntyy ja ei-toivottu 

käyttäytyminen vähenee. 

 

 

TAUSTATEKIJÄT, 

jotka vaikuttavat 

käyttäytymiseen ja 

joihin on vaikea 

vaikuttaa koulussa 

(kuten 

tarkkaavaisuushäiriö, 

muutoksen 

perhetilanteessa 

jne.) 
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vaikuttamaan  
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3 Koulunlaajuinen positiivinen käyttäytymisen tuki ja TFI-
arviointi 
3.1 SWPBS (Tason 1 tuki) on perusta  

Odotetun käyttäytymisen opettaminen oppilaille, joilla on haasteita käyttäytymisessä, ei ole vain yksittäisen 

luokanopettajan vastuulla, vaan se on koko koulun kasvattajien jaettu vastuu. Kasvattajat toimivat esimerkkeinä 

oman käyttäytymisensä kautta. Odotetun käyttäytymisen opettaminen perustuu koulun arvoihin ja 

käyttäytymisodotuksiin, jotka pohjautuvat näihin arvioihin. Käyttäytymisodotukset konkretisoidaan käyttämällä 

kieltä, jota kaikki lapsen ymmärtävät, ja listaamalla tarkat kuvaukset odotetusta käyttäytymisestä koulun eri 

tilanteissa tai ympäristöissä.  Käyttäytymisodotukset ja käyttäytymisohjeet kirjataan yleensä taulukkoon. SWPBS-

mallin perustana on opettaa odotettua käyttäytymistä ja konkreettisesti harjoitella odotettua käyttäytymistä 

kaikkien oppilaiden kanssa. Keskeistä SWPBS-mallissa on tukeva palaute. Kasvattajia kannustetaan kiinnittämään 

huomiota onnistumisiin oppilaiden käyttäytymisessä. SWPBS-kehitystyö koulussa tähtää käyttäytymisen tuen 

jatkumon kehittämiseen koulussa. Universaali tuki (Taso 1) ja yksilöllisempi tuki (Tasot 2 ja 3) muodostavat myös 

teoreettisesti johdonmukaisen jatkumon. Kun koulu käyttää selkeitä käyttäytymisodotuksia ja systemaattista 

palautetta universaalin tuen tasolla, yksilöllisen tuen lisääminen yleisissä luokissa on mahdollista, eikä intensiivinen 

tuki välttämättä vaadi oppilaan erottamista vertaisistaan. 

 

3.2 TFI arvioi SWPBS-mallin laatua  

 

• 15 väittämää, joiden avulla selvitetään Universaalin tuen 

keskeisten osa-alueiden kehittämistarvetta. Jokaisesta 

väittämästä koulu saa arvionsa mukaan 0–2 pistettä. 

• 70 prosentin tasoa eli 21 pistettä pidetään kansainvälissä 

arvioissa usein tyydyttävänä tasona (tällöin voidaan 

saavuttaa tuloksia oppilaiden käyttäytymisessä) 

• Arvioinnin täyttää SWPBS-ohjaaja SWPBS-ohjaustapaamisen 

yhteydessä koulun tiimin kanssa keskustellen  

• Kuntakoordinaattorit ovat tehneet arvioita kouluissa 

marras-joulukuussa 
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3.3 Taso 1 rakentaa pohjan CICO-tuelle 

→ Aikuisten yhteinen sitoutuminen käyttäytymisen ohjaamiseen ja yhteisiin sopimuksiin (käyttäytymisodotukset + 

toimintaohjeet) 

 

 

 

   

 

 

 

 

→ Hyvät toimintaohjeet soveltuvat suoraan CICO tuessa käytettäviksi 
→ Ei oleteta, että oppilaan osaavat. Opetetaan!  
→ Puututaan ensisijaisesti toivottuun käyttäytymiseen ohjaten 
→ Oppilaan tuki toteutuu kaikilla tunneilla, aikuisten toiminta on yhtenäistä 
 

 

 

→ Ei oleteta, että aikuiset osaavat ja muistavat sovitut toimintatavat. Pidetään taitoa yllä! 
 
    
 

 

→ Seurataan aktiivisesti käyttäytymisen edistymistä ja tuen 
tarpeita 

 

 

 

 

 

 

  

Koululla on enintään viisi 
yhteisesti sovittua 
positiivisesti muotoiltua 
käyttäytymisodotusta ja 
niistä on laadittu 
toimintaohjeet koulun 
tiloihin tai tilanteisiin. 
Käyttäytymisodotukset ja 
toimintaohjeet on koottu 
koulun 
käyttäytymismatriisiin 

Koulussa on yhteisesti 
sovittu ja kirjattu, miten 
ei-toivottuun 
käyttäytymiseen 
puututaan välittömästi 
tilanteessa. Koulussa on 
myös määritelty ja 
kirjattu, mitkä asiat 
vaativat jatkotoimia. 

käyttäytymisodotusta 
Käyttäytymisodotuste
n ja toimintaohjeiden 
mukaista 
käyttäytymistä 
opetetaan oppilaille 
luokissa ja muissa 
kouluympäristöissä 

Yleisen tuen käytänteet 
toteutuvatoppitunneilla 
(koko koulun yhteiset 
käyttäytymisodotukset. 
toimintaohjeet, 
muistukkeiden käyttö ja 
palkkiojärjestelmä sekä 
yhteisesti sovitut tavat 
puuttua ei-toivottuun 
käyttäytymiseen) 

Kirjallinen suunnitelma 
henkilökunnan ohjaamiseen 
Tason 1 käytänteissä 

Loput osa-alueet (10–15) 
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4 Oppilaan valitseminen CICO-tukeen 

4.1 Arviointivaihe  

Opettaja ehdottaa tehostettua tukea oppilaalle, joilla vaikeuksia noudattaa koulun sääntöjä ja/tai arjessa päivittäin 

toistuvien toimintamallien ja tehtävien suorittamisessa. CICO-tukea kannattaa harkita, kun opettajan arvion mukaan 

oppilas vaatii käyttäytymiseen tai arjen toimintojen suorittamiseen liittyvää korjaavaa palautetta päivittäin). 

 

Koulu määrittää opettaja, joka on vastuussa CICO-toimintojen koordinoimisesta. Tämä CICO-vastuuopettaja täyttää 

opettajaa (tai opettajia) haastatellen arvion oppilaan toiminnasta ja käyttäytymisestä koulun tilanteissa. Tämä 

arviointi käyttää funktionaalisen käyttäytymisanalyysin (FBA) elementtejä, joita on muokattu niin että niitä voi 

käyttää kuka tahnansa opettaja missä tahansa koulussa. Arviointi alkaa keräämällä havaintoja oppilaasta, jolle tukea 

harkitaan. Sitten CICO-vastuuopettaja haastattelee oppilaan opettajaa ja yhdessä he määrittelevät oppilaan 

käyttäytymistavoitteet (1–3 kpl). Seuraavaksi kerätään baseline-tieto oppilaasta, jonka tekee oppilaan opettaja 

käyttäen CICO-pistekorttia 3–5 koulupäivän ajan. Tämä tarkkaa arviointi alkuvaiheessa mahdollistaa tuen 

vaikuttavuuden arvioinnin myöhemmin. 

 

4.2 Oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet 

 
 

  



 

 

www.pbiseurope.org 

5 Oppilaan CICO-tuki 

5.1 CICO-tuen periaatteet 

Käyttäytymistavoitteet CICO-tuessa ovat konkreettisesti muotoiltuja yksilöllisiä tavoitteita, jotka kirjataan ylös 

oppilaan päivittäiseen pistekorttiin. Käyttövalmiita korttikopioita kannattaa pitää saatavilla oppilaskohtaisessa 

kansiossa. Käyttövalmiissa kortissa on oppilaan nimi ja tavoitteet, ja vain päivä merkataan korttiin joka aamu Check-

in-tapaamisessa. Päivän aikana opettaja(t) arvioivat oppilaan käyttäytymistä joka tunti, ja päivän lopuksi CICO-

ohjaaja laskee päivän pisteet. Oppilas vie kortin kotiin, ja näin kortti toimii myös tiedonvälittämisen ja yhteistyön 

välineenä kodin kanssa. Vanhempia myös rohkaistaan antamaan positiivista palautetta oppilaalle. 

 

Check-in tapaaminen aamulla on lyhyt, noin 2–3 minuuttia ennen ensimmäistä oppituntia. Tapaamisen aikana CICO-

ohjaaja vastaanottaa edellisen päivän kortin. On tärkeää kehua oppilasta, kun hän on muistanut pyytää vanhempien 

allekirjoituksen ja palauttaa kortin aamulla CICO-ohjaajalle. Aamutapaamisen aikana CICO-ohjaaja käy läpi päivän 

tavoitteet (jos mahdollista, niin tunti tunnilta) ja kannustaa oppilasta onnistumiseen! 

 

On tärkeää, että opettaja keskittyy antamaan positiivista palautetta aina kun oppilas käyttäytyy toivotulla tavalla. 

Opettajan tavoitteena on viestiä oppilaalle, että hän vilpittömästi yrittää tukea oppilasta ja on halukas auttamaan 

oppilasta tavoitteiden saavuttamisessa. Jos oppilas vaikuttaa unohtavan mitä hän on oppimassa, oppilas voi 

muistuttaa oppilasta yhteisesti sovitulla merkillä, joka viittaa oppilaan käyttäytymisen tavoitteisiin. Kun oppilas ei 

saavuta päivän tavoitteita, on tärkeää keskittyä tulevaan ja kannustaa oppilasta yrittämään uudelleen 

saavuttaakseen käyttäytymistavoitteet. 

 

CICO-tuen aikana palautteen tulisi keskittyä oppilaan kortissa oleviin tavoitteisiin. Tavoitteena on, että oppilas oppii 

itse säätelemään käyttäytymistään. Hyvä palaute on johdonmukaista, käyttäytymiseen kohdistuvaa ja selkeästi 

ymmärrettävää oppilaalle. Iltapäivän Check-out tapaamisessa CICO-ohjaaja laskee päivän pisteet ja merkitsee 

tuloksen oppilaan korttiin. Pisteiden prosenttiosuus lasketaan jakamalla päivän yhteenlasketut pisteet päivän 

mahdollisella maksimipistemäärällä (joka sitten kerrotaan sadalla). Saatua tulosta verrataan oppilaan tavoitetasoon. 

Jos oppilas saavuttaa tavoitteen, oppilas saa sovitun palkkion. On tärkeää, että CICO-ohjaaja muistaa kehua oppilasta 

onnistumisesta sanallisesti (kohdistettua palautetta tavoitteet saavuttamisesta).  Jos oppilas ei saavuta tavoitetta, 

ohjaaja rohkaisee oppilasta mahdollisuudella yrittää seuraavana päivänä uudelleen. Oppilaan kortit kerätään koulun 

CICO-tiimille käytettäväksi tiimin tapaamisissa, joissa keskustellaan tuen jatkamisesta, lopettamisesta ja 

muokkaamisesta. 
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CICO-tuen aikana vanhempien ydinrooli on tarjota tukea ja positiivista palautetta oppilaalle. Onnistunutta päivää 

tulisi juhlia oppilaan kanssa, ja jos tavoitteita ei ole saavutettu, keskustelu tulisi kohdistaa käyttäytymistavoitteisiin ja 

seuraavaan päivään uutena mahdollisuutena. Koulun viesti kodille on ”Teidän tehtävänne on huomioida oppilaan 

onnistuminen ja kannustaa lastanne, me hoidamme epäonnistumiset koulussa”. Yksi CICO-tuen ajatus on antaa 

huoltajille mahdollisuus saada tietoa oppilaan kehityksestä positiivisen käyttäytymisen oppimisessa. Koulussa tulisi 

sopia heti tuen alkaessa, että kuka on yhteydessä kotiin ja kuinka usein. On tärkeää, että huoltajat saavat ylipäätään 

tietoa prosessista päivittäisten pistekorttien lisäksi. 

 

5.2 CICO -tehostettu käyttäytymisen tuki 
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5.3 Tehtävä CICO-tukea suunnitteleville koulutiimeille 

Työskennelkää koulukohtaisissa 3-5hengen ryhmissä 
• Kuinka CICO-tuki järjestetään ja organisoidaan koulullanne?  

• Kuka auttaa opettajaa määrittämään yksilöllisen tuen tavoitteet oppilaalle (FBA)? 

• Kuinka vanhemmat osallistetaan? 

• Palkkiojärjestelmän periaatteet? 

• Kuinka tuen seuranta toteutetaan? 
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6 Palautejärjestelmät ja konkreettinen palkinto CICO-tuessa 

Aikuisten antama kohdistettu sanallinen palaute ja konkreettiset palkinnot ovat CICO-tuen ydinelementtejä. 

Palkinnon tarkoitus on motivoida ja kannustaa jatkuvaan ponnisteluun. CICOssa on tärkeää kehittää 

henkilökohtainen palkkiojärjestelmä yhdessä oppilaan kanssa. Palkinnot toimivat palkintoina vain, jos ne yhdistyvät 

oppilaan kiinnostuksiin tai vahvuuksiin ja ovat oppilaalle mieleisiä. Palkkiojärjestelmä voi olla kumuloituva, eli 

palkkiota ei tarvitse saada jokaisesta onnistumisesta, mutta on tärkeää, että jokainen onnistuminen kasvattaa 

palkintoa. Palkinnon kerääminen ei saa viedä liika aikaa. Hyvällä yksilöllisellä tasolla oppilaan tulisi saavuttaa palkinto 

noin viikossa ja kun tavoite on saavutettu, palkkion tulisi olla saatavilla välittömästi, mielellään saman päivän aikana. 

Yhdenvertaisuus on myös tärkeää. Palkkiojärjestelmien luokassa tulisi olla saman suhtaisia toisiinsa nähden. Hyvän 

palkkiojärjestelmän periaatteita kuvataan seuraavissa kuvissa. 
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7 CICO-tuki koulun rakenteissa 

7.1 Koulun vaatimukset 

• Tarvittavat kumppanit (oppilas, opettaja, huoltajat) on osallistuttu 

• Selkeät käyttäytymisen tavoitteet on asetettu oppilaan CICO-tukea varten 

• Palkkiojärjestelmä on valmis ja linjassa koulun palaute/palkkiojärjestelmän kanssa ja tukee oppilaan kehitystä  

• Käyttäytymisen tuen järjestäminen koulun tasolla noudattaa ”interventiovastemallia” (RTI)  

 

7.2 Koulujen CICO-tiimin rooli 
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8 Tehtävä kouluille ensimmäisen koulutuspäivän päätteeksi 

Valitkaa oppilas ja aloittakaa CICO-tuki  
 
Palautus kaksi päivää ennen seuraavaa koulutuspäivää 
 

Raportoikaa sähköpostitse, kuinka olette edistyneet: 

- Onko käyttäytymistavoitteet asetettu?  

- Onko CICO-ohjaaja hyväksynyt CICO-tuen aloittamisen?  

- Ovatko vanhemmat hyväksyneet CICO-tuen aloittamisen?  

- Onko oppilas suostunut osallistumaan CICO-tukeen? 

- Onko palkkiosta sovittu? 

- Kuinka edistymisen seuranta toteutetaan? 

- Oletteko aloittaneet CICO-tuen? 
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Check in Check out (CICO) 
Koulutuspäivä 2 

 

(Noin kolme viikkoa ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen) 
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9 Kokemuksia CICO-tuen käytöstä  

 

Kuinka CICO-tuen käynnistäminen on edennyt koulullanne?  
 

• Onko käyttäytymistavoitteet asetettu?  

• Onko CICO-ohjaaja hyväksynyt CICO-tuen aloittamisen?  

• Ovatko vanhemmat hyväksyneet CICO-tuen aloittamisen?  

• Onko oppilas suostunut osallistumaan CICO-tukeen? 

• Onko palkkiosta sovittu? 

• Kuinka edistymisen seuranta toteutetaan? 

• Oletteko aloittaneet CICO-tuen? 
 

→ Koulujen edistymistä käsitellään ja kootaan yhteisesti 
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10 CICO-tuen vaikuttavuuden arvioiminen  
10.1 CICO-tiimi arvioi CICO-tuen vaikuttavuutta  

Erityisesti, kun CICO-tuki ei toimi halutulla tavalla, CICO-tuen laadun arviointi on tärkeää. Tarkemmin tuen 

toteutuksen laatua tulisi arvioida, eli kuinka johdonmukaisesti tukea on annettu. Esimerkiksi: Toteutuivatko aamu- ja 

iltapäivätapaamiset suunnitellusti?  Onko koulun henkilökunta sitoutunut tukeen ja positiivisen palautteen 

antamiseen? Ovatko opettajat antaneet arvioinnit oppitunneilta oppilaan pistekorttiin? Ovatko vanhemmat 

allekirjoittaneet pistekortit joka päivä? Erityisesti tulee seurata oppilaan edistymistä tuen aikana.  

 

CICO-ohjaajalla on paljon määrällistä tietoa siitä, kuinka opettajat ovat sitoutuneet CICOn toteutukseen. Koulun 

tiimin pitäisi myös seurata sitä, ovatko tietyt oppitunnit erityisen haastavia oppilaalle tai puuttuvatko tiettyjen 

oppituntien arviot.  

 

CICO-tiimeille laadittua muistilistaa voidaan käyttää oppilaan edistymisen arvioimisessa. Oppilaan edistymisestä 

tulisi keskustella CICO-tiimissä 2–3 viikon välein ja tapaamisessa tarkastellaan sitä, miten oppilas on saavuttanut 

käyttäytymisen tavoitteensa. Oppilaan pistekortit antavat arvokasta tietoa, mutta myös laadullisille havainnoille on 

hyvä antaa tilaa keskustelussa. Millaista oppilaan käyttäytyminen on luokassa ja muissa koulun tilanteissa? CICO-

ohjaaja voi myös kuvailla huoltajien osallistumista edellisten viikkojen aikana ja lisäksi on hyvä arvioida oppilaan 

omaa motivaatiota. Yleisimmät muutokset CICO-tukeen ovat tavoitteiden, tavoitetason ja palkintojen 

muokkaaminen. Päätökset tuen muokkaamisesta tulee kirjata ylös. 

 

10.2 Muistilista CICO-tapaamiseen  
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11 CICO-tuen lopettaminen 
 

Yksi käytännön kysymys CICO-tukea käyttäneiltä opettajilta on, että milloin oppilaan CICO-tuki kannattaa lopettaa? 

Huolena on usein, että palaavatko oppilaan käyttäytymisen haasteet tai jatkuuko odotettu käyttäytyminen CICO-

tuen loppumisen jälkeen. Kaksi yleisintä CICO-tuen lopettamisen tapaa ovat 1) tapaaminen huoltajien kanssa tai 2) 

tuen häivyttäminen oppilaan itsearvioinnin kanssa. CICO-tuen lopettaminen on ajankohtaista, kun haluttu muutos 

oppilaan käyttäytymisessä on saavutettu. Käytännössä tämä tarkoittaa useita 100 % päiviä kahden viikon aikavälillä. 

Päätöksen tuen lopettamisesta ja sen tavasta tekee koulun CICO-tiimi. 

 

CICO-tuen lopettamisen vanhempien tapaaminen korostaa oppilaan käyttäytymisen kehitystä ja CICO-tuen 

onnistumisia, kuten myös yhteisiä ponnisteluja oppilaan käyttäytymisen tukemiseksi. Tärkeintä on antaa positiivista 

palautetta oppilaalle hänen tekemästä työstään. 

 

CICO-tuen lopettamisen toinen vaihtoehto on oppilaan itsearviointi. Itsearviointivaihe etenee seuraavasti: oppilasta 

ja huoltajien tiedotetaan hyvästä CICO-tuen etenemisestä ja siitä, kuinka tuki tullaan lopettamaan. Oppilas tekee 

itsearviointia joka oppitunnista ja täyttää itse pistekorttia. Opettaja jatkaa myös pistekortin täyttöä. Korttien pisteitä 

vertaillaan päivittäin. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan itsearviointitaitoja. Itsearviointi jatkuu (vähintään) kahden 

viikon ajan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICO-tuen lopettamista voidaan harkita, kun: 

• Oppilaan edistyminen on tasaisen hyvää (useita 100 % päiviä) 

• Oppilaan edistyminen on hyvää ja tuki on jatkunut jo 6–10 viikkoa  

• Päätös lopettamisesta (ja sen tavasta) tehdään tietoon perustuen CICO-tiimissä   
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12 Yhteenveto Check in Check out (CICO) ja Tason 2 

käyttäytymisen tuesta SWPBS-kouluissa  
 

12.1 CICO-tuen käynnistäminen koulussa 

• CICO-tuki edistää niiden oppilaiden odotettua käyttäytymistä, joille universaali (tason 1) tuki ei ole riittävää. 

 

• Koulun täytyy muodostaa CICO-tiimi (tai ainakin 1–2 vastuuhenkilöä koulusta) oppilaiden ohjaamiseen tuen 

piiriin ja tuen esittelemiseksi opettajille. 

 

• CICO-tuki alkaa kevennetyllä/muokatulla FBA-arvioinnilla (ks. luku 4.1 Arviointivaihe) 

 

• CICO-tuki järjestetään tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa.  

 

• CICO-ohjaajaa on suuressa roolissa CICOn toteutuksessa. 

 

• CIVO-tuen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti 2–3 viikon välein tuen aikana. Myös luokanopettaja 

osallistuu seurantaan. 
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13.2 CICO-tuen toteuttaminen 

• Oppilas tapaa CICO-ohjaajan aamuisin (Check-in). Ohjaaja kannustaa ja muistuttaa oppilasta 

käyttäytymistavoitteista. 

 

• Koulun kasvattajat antavat oppilaalle palautetta tämän onnistumisista koulupäivän aikana 

 

• Jokaisen oppitunnin pääteeksi opettaja merkitsee pisteet oppilaan pistekorttiin.  

 

• Päivän päätteeksi oppilas tapaa taas CICO-ohjaajan kanssa (Check-out) ja saa palautetta päivästä. 

 

• Pistekortti menee kotiin huoltajille allekirjoitettavaksi. Huoltajia pyydetään keskittymään onnistumisiin ja 

antamaan positiivista palautetta, mikäli se on vain mahdollista. 
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13.3 CICO-tuen lopettaminen 

• CICO-tuki voidaan lopettaa eri tavoin. Koulun CICO-tiimi tekee päätöksen oppilaskohtaisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 →LOPETUSTAPAAMINEN ja ITSEARVIOINTI ovat 
 suositeltavia lopettamisen tapoja 
 →Tiimi tekee tilanteessa oppilastuntemukseen 
 perustuen parhaan ja sopivimman ratkaisun 
 

 

 

13.4 Tuen toteutuksen laatu 

CICO-tukea aloittaessa tulee varmistaa: 

• henkilökunnan sitoutuminen 

• henkilökunnan yhteinen näkemys käyttäytymisen tavoitteista  

• yhteiset periaatteet käyttäytymisen ohjaamisessa ja opettamisessa. 

 

→ Tason 1 tuen arviointi voidaan tehdä TFI-arvioinnin avulla.  

→ 15 väittämää, jotka arvioivat SWPBS-toimintamallin kehittämisen ydinalueita.  

 

  

Koulun CICO-tiimi tekee 

päätöksen tuen 

lopettamisen tavasta! 
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13.5 Koulun prosessit 
 

CICO-prosessin aloittaminen koulussa vaatii: 

• CICO-vastuuopettajan, joka auttaa arviointivaiheessa ja varmistaa, että oppilaan käyttäytymistavoitteet ovat 

linjassa SWPBS-tuen kanssa.  

• CICO-tiimin tai oppimisen ja käyttäytymisen tuesta vastavan tiimin, joka seuraa oppilaan edistymistä ja 

auttaa opettajia muokkaamaan tukea tarvittaessa.  

• Sitoutuneita opettajia, jotka keskittyvät antamaan positiivista palautetta oppilaiden odotetusta 

käyttäytymisestä  

• CICO-ohjaajan, joka vastaa oppilaan pistekorteista ja aamu- ja iltapäivätapaamisista. 

 

 


