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1 Taustaa 
 

1.1 Johdanto 

• Oppilaat, joille Prokoulun yleinen tuki ei ole riittävää tarvitsevat intensiivisempää ja yksilöllistä lisätukea. 

SWPBS-kouluissa yksilölliset interventiot ovat yleensä tutkimusperustaisia standardoituja ja ryhmämuotoisia 

tukimuotoja tiettyjen taitojen harjoittelemiseen. CICO-tuen ydinelementit ovat selkeästi määritellyt 

käyttäytymisodotukset (tavoitteet), toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, säännöllinen 

positiivinen palaute odotusten mukaisesta käyttäytymisestä, tietoon perustuva päätöksenteko ja päivittäinen 

ja järjestelmällinen yhteydenpito kodin ja koulun välillä. (Karhu ym., 2020) 

• Aikaisempi tutkimus CICO-tuesta osoittaa, että se on tehokas menetelmä käyttäytymisen ohjaamiseen ja 

muutokseen oppilailla, joilla on haasteita koulukäyttäytymisessään. Kuitenkin arviolta yksi viidestä CICO-

tukeen osallistuvasta oppilaasta ei hyödy perus CICO-tuesta. 

• CICO-tukea voidaan muokata eri tavoin tuen tehostamiseksi.  

✓ Käyttäytymisen funktion (syytekijän) tunnistaminen ja tämän tiedon käyttäminen tuen 

muokkaamisessa, 

✓ tavoitteiden muokkaaminen (käyttäytymisodotukset) 

✓ tai tarjoamalla oppilaille lisäharjoitusta, joka tähtää sosiaalisten taitojen kehittämiseen → 

Suomalaisissa kouluissa kehitetty ja testattu CICO Plus-ohjelma Erasmus SWPBS projektissa tähtää 

erityisesti oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja tilannekohtaisen käyttäytymisen 

(mallikäyttäytymisen/tapojen/rutiinien) oppimiseen. 

 

1.2 Kouluvalmius 

Kouluympäristössä tarvittavia itsesäätelytaitoja ovat: 

✓ Kyky keskittyä ja ylläpitää tarkkavaisuutta 

✓ Kyky hallita tunteita ja niihin liittyviä fysiologisia reaktioita  

✓ Kyky jakaa ideoita, tietoa ja kokemuksia sekä reflektoida omaa ajattelua. 

✓ Kyky positiiviseen sosiaalisen vuorovaikutukseen muiden lasten ja koulun henkilökunnan kanssa.  

 

Oppilaat eroavat kuitenkin itsesäätelytaidoiltaan. Joissain tapauksissa käyttäytymisen haasteet voivat liittyä 

neurokognitiivisiin ja itsesäätelyn vaikeuksiin kuten impulsiivisuuteen (Barkley 1997) ja voimakkaaseen 

reaktiivisuuteen (Blair ja Diamond 2008). Oppilailla, joilla on heikot itsesäätelytaidot, voi myös olla haasteita 

sosiaalisessa tiedonkäsittelyssä, mikä vaikeuttaa käyttäytymisen sopeuttamista tilanteisiin sopivaksi (Lochman ym. 

2012; Lemerise & Arsenio 2000).” (Karhu ym., 2020) Itsesäätelytaidot vaikuttavat merkittävästi myös akateemiseen 

oppimiseen ja suorituksiin (Blair & Raver, 2015).  
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2 CICO Plus -tuen teoreettinen tausta  

Itsesäätelyn kehityksen liittyvät piirteet/ongelmat, jotka usein esiintyvät samanaikaisesti käyttäytymisen haasteiden 

kanssa ja lisäävät ei-toivotun käyttäytymisen todennäköisyyttä: 

✓ Impulsiivisuus,  

✓ tarkkaavuuden ylläpitämisen vaikeudet  

✓ heikkous sosiaalisen informaation prosessoinnissa ja  

✓ puutteelliset ongelmanratkaisutaidot (Lemerise & Arsenio, 2000; Barkley, 2012). 

→ Impulsiivisuus ja tarkkaamattomuus johtavat yliopittujen käyttäytymismallien käyttöön ja emotionaalispitoiseen 

reagointiin.  Heikot taidot voivat rajoittaa kapasiteettia analysoida sosiaalisia tilanteita ja syys-seuraussuhteita sekä 

vähentää käyttäytymisen joustavuutta sosiaalisissa tilanteissa. 

 

 

3 Interventio - Sosiaalisten taitojen opettaminen  

Useiden tutkimusten mukaan itsesäätelyn vaikeuksiin voidaan vaikuttaa yhdistämällä useita metodeja: 

käyttäytymispsykologinen, kognitiivinen ja taitoharjoittelu (DuPaul, Eckert, & B. Vilardo 2012; Evans, Owens, ja Buford 

2014; Paananen ym. 2018).  

 

Ajatus onkin, että sosiaalisia taitoja voidaan opettaa ja harjoitella: 

✓ automatisoituneiden reaktioiden inhibitiota (ensisijaisen reaktion estäminen), 

✓ sosiaalisten tilanteiden ja viestien tulkinta, 

✓ tilannekohtaisten tavoitteiden tunnistaminen: ”Mitä yleensä haluamme tapahtuvan…” 

✓ ratkaisujen laatiminen ja lopputulosten ennakointi 

✓ käyttäytymismallien oppiminen. 

Lisäksi on tärkeää tukea lapsen luottamusta omiin kykyihinsä toimia eri tilanteissa, mallittamalla, harjoittelemalla ja 

positiivisen palautteen avulla (Lemerise & Arsenio, 2000; Crick & Dodge 1994) 
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4 Intervention toteuttaminen 

4.1 Rakenne 

• CICO Plus-ohjelma sisältää perus CICO-tuen ydinelementit a) aamuisin oppilas tapaa CICO-ohjaajan (koulun 

henkilökunnan jäsen) kanssa ja saa päivittäisen pistekortin, b) oppilas saa palautetta 

käyttäytymistavoitteiden mukaisesta käyttäytymisestä koulupäivän aikana opettajilta, c) 

iltapäivätapaaminen koulupäivän jälkeen, d) pistekortti viedään kotiin huoltajien nähtäväksi, ja e) pistekortin 

palautuu kouluun seuraavana päivänä 

• Oppilaalla on ns. perus-CICO:n lisäksi koulupäivän aikana kolme lisätapaamista viikossa CICO Plus -ohjaajan 

kanssa  

• Lisätapaamisissa oppilas saa palautetta henkilökohtaisten CICO Plus tavoitteidensa saavuttamisesta ja 

harjoittelee sosiaalisia taitoja CICO Plus -ohjaajan kanssa.  

 

 

4.2 Arviointi ja tavoitteiden asettaminen 

Funktionaalisen käyttäytymisanalyysin osia (Assessment Checklist for Teachers and Staff; March ja Horner, 2002) 

voidaan käyttää käyttäytymisen ja tilannetekijöiden arvioimisessa sekä tavoitteiden muodostamisessa. Arvioinnin 

prosessi on kolmivaiheinen: 

✓ Luokanopettajan haastattelu, jossa pyritään määrittämään 

✓ taustatekijät, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen,  

✓ käyttäytyminen, jossa on haasteita, 

✓ konteksti tai tilanteet, joissa käyttäytyminen ilmenee 

✓ taidot, joissa on puutteita 

✓ Oppilaan havainnoiminen tämän päivittäisissä toimissa; pyritään määrittämään 

✓ kontekstit tai tilanteet, joissa käyttäytymisen haasteita ilmenee 

✓ ei-toivottua käyttäytymistä edeltävät tekijät, jotka laukaisevat käyttäytymisen 

✓ käyttäytymistä seuraavat tekijät, jotka ylläpitävät käyttäytymistä 

✓ Oppilaan haastattelu ja itsearviointi sosiaalisesta käyttäytymisestä koulussa 
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4.3 Itsearviointi  

Oppilaalta kysytään kuinka se osaavat: 

✓ Keskittyä ja seurata 

✓ ohjeita 

✓ opetukseen/opetusta 

✓ Keskittyä vaikeilta tuntuvissa tehtävissä 

✓ Hallita tunteita ja niihin liittyviä fysiologisia reaktiota 

✓ kohdatessaan haasteita/vaikealta tuntuvia tilanteita 

✓ jos oppitunnilla on häiriötekijöitä tai he kohtaavat välitunnilla ongelmia 

✓ Jakaa ajatuksia, tietoa ja kokemuksia, reflektoida omaa ajatteluaan 

✓ opettajan kuunteleminen 

✓ keskittyminen käsillä oleviin tehtäviin oppitunnilla 

✓ osallistumaan keskusteluihin oppitunneilla  

✓ Olla myönteisessä vuorovaikutukseen muiden lasten ja henkilökunnan kanssa 

 

Haastatteluista ja havainnoinnista saatua tietoa käytetään koulun CICO-tiimissä tai moniammatillisen tuen tiimissä 

tavoitteiden ja tukitoimisuunnitelman laatimisessa.  

 

Analyysi ja tavoitteiden asettaminen, FBA taulukko 

Taustatekijät  Ilmenevä 

käyttäytyminen 

 

Tilannetekijät / ”laukaisevat” 
tekijät 

 
 

Ylläpitävä 

palaute/ 

seuraukset 

Tarvittavat 

taidot/ 

osaaminen 

 

Voidaanko vaikuttaa? 

 

Mikä on toivottava 

käytös? 

 

Kuinka tilannetta muokataan? 

 

Kuinka 

palautteita 

muokataan? 

 

Mitä taitoja 

tuetaan, 

miten? 
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4.4 CICO Plus - ohjelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Harjoitukset  

Osa 1                                                                                

Viikko 1: Pysähdy 

Tavoite: Kehittää inhibitiota sosiaalisissa tilanteissa 

Ensimmäisessä harjoituksessa mietitään pysähtymistä. 

Missä tilanteissa pysähtyminen on tärkeää? Missä pysähtymistä tarvitaan? Miksi pysähtyminen on joskus hyvin 

tärkeää? Miksi? (Liikenteessä, jonottamisessa, koulun käytävällä liikuttaessa jne.) Kuinka se voisi auttaa 

tehtävissä/kokeissa? Entä kuinka se voisi auttaa peleissä? Esimerkiksi: Kun pysähtyy, ehtii myös miettiä ja harkita. 

Kuvia ja tarinoita voidaan käyttää apuna. 

 

Osa 2 

Viikko 2: Pysähdy ja mieti 

Tavoite: Sidotaan inhibitio ajatteluun ja reflektointiin 

Toiseksi harjoitellaan tunnistamaan tilanne-esimerkkien avulla ajallisia kohtia, joissa olisi hyvä pysähtyä, harkita ja 

tarvittaessa pysäyttää tilanne. Tilanne-esimerkkien avulla voidaan myös pohtia valintojen seurauksia ja syy-

seuraussuhteita. Tehtävät suuntaavat harjoittelua kohti tilanteiden tulkintaa. 

 

  

• itsesäätely (”pysähdy”) 
 

 
• harkinta-ajan 

pidentäminen (”mieti 
ennen toimimista”)  

 

• ongelmanratkaisu 1 
(strategiaharjoitteita),  

• ongelmanratkaisu 2 
(haastavat tilanteet)  

 

1 

2 

3 
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Osa 3 

Viikko 3: Pysähdy, mieti ja toimi 

Tavoite: Sosiaalinen perustelu 

Seuraavissa harjoitteissa opetellaan ratkomaan ihmisten välille syntyneitä ongelmia ongelmanratkaisun portaiden 

avulla. Tavoitteena on antaa lapsille esimerkkejä siitä, kuinka toimia pulmatilanteissa, harkita ennen kuin toimii ja 

tutkiskella tilanneratkaisujen seurauksia. Pulmatilanteissa edetään kuten kognitiivisissa ongelmatehtävissä: ensin 

määritellään tilanne ja siihen liittyvä pulma, mietitään mahdollisia ratkaisutapoja, tehdään riittävän tarkka 

suunnitelma, joka voidaan toteuttaa. Lopullinen tavoite on kehittää harkinta-aikaa ja tilanteiden analysointitaitoa sekä 

tarjota lapselle uusia toimintamalleja. 

 

Osa 4 

Viikot 3–5: Pysähdy, mieti ja toimi – lapsen henkilökohtaiset tilanteet (ks. liite 6.1) 

Tavoite: Sosiaalinen perustelu: lapsen omat tilanteet  

Siirrytään lapsen omiin ongelmatilanteisiin. Tilanteita on hyvä valikoida lapsen tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on 

tukea lapsen kykyä olla myönteisessä vuorovaikutuksessa aikuisten ja toisten lasten kanssa sekä työskentelyä 

oppimistilanteissa ja sitoutumista oppimiseen. 

 

4.6 Tapaamiset  

• Taitojen harjoittelutapaamisten tarkoitus on kehittää oppilaan tilannekohtaista käyttäytymistä. Tapaamiset 

tulee myös nähdä kontekstina, jossa on käytössä selkeästi määritellyt käyttäytymisodotukset. 

✓ tilannekohtaisen käyttäytymisen kehittämiseksi jokaisessa tapaamisessa tulee olla selkeä yhtenäinen 

struktuuri, jota oppilas voi seurata ja jonka hän voi oppia 

• Harjoitustapaamisen sisältävät: 1) palautetta pistekortteihin perustuen, 2) tavoitteiden asettaminen 

tapaamista varten (sovitaan yhteisesti harjoiteltava taito ja käyttäytyminen), 3) sosiaalinen ennakointi ja 

aikuisjohtoinen malli käyttäytymiseen, 4) harjoittelua ja palautetta, 5) ”kotitehtävän” joka sisältää 

yksilöllisesti suunnitellun tuen opitun käyttäytymisen siirtymiseksi muihin tilateisiin. 
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4.7 Intervention toteutuksen muistilista 

CICO plus -ohjaajat keräävät tietoa siitä, mitkä harjoitustapaamisten sisällöt ovat 

varmistaakseen tuen toteutuksen laadun:  

Päivä Käytetty aika (min) 

 Sisältö 

(sosiaalisten 

taitojen 

harjoitukset): 

☐ I Kerroin oppilaalle mitä harjoittelemme tapaamisessa 

☐ Suoritimme harjoituksen, johon oppilas osallistui 

aktiivisesti 

☐ Oppilas reflektoi ja keskusteli ratkaisuista 

☐ Käytimme mallintamista sosiaalisen käyttäytymisen 

harjoittelemiseen 

☐ Annoin oppilaalle tehtävän, jonka hän toteuttaa oikeassa 

tilanteessa saman päivän/seuraavan päivän aikana 

_ _ _ _ _ _  

☐. Oppilas teki annetun tehtävän koulupäivän aikana 
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6 Liitteet  

6.1 Ongelmanratkaisun portaat 

 

"Muistako tilanteet, joista puhuimme aikaisemmin… sinun/aikuisten/opettajan/vanhempien mielestä ne eivät suju 

niin hyvin…esimerkiksi… Nyt mietitään noita tilanteita ja mietitään, mitä voimme tehdä, että ne sujuisivat 

paremmin…”  

 

1. Missä kohdassa pitää pysähtyä? Mitä teen, silloin kun pysähdyn? 

 

 

2. Mietitään, mikä on ongelma tilanteessa? 

 

 

3. Mitä voisimme tehdä? 

Kirjoita kaikki ideat tähän: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steps of troubleshooting and problem-solving 

”Do you remember the situations that we have spoken earlier… you/adults/teachers/parents think 

that they do not go so well… for example…” “Now, let’s think those situations and try to figure out, 

what one can do, so that they (problematic situations) would go nicely…” 

1.  When you should stop? What you are able to do when you stop? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Let’s think, what is the problem in this situation?   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. What solutions we may have?  

Write (or I write) down here all the ideas you have figured: 

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C:  

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Steps of troubleshooting and problem-solving 

”Do you remember the situations that we have spoken earlier… you/adults/teachers/parents think 

that they do not go so well… for example…” “Now, let’s think those situations and try to figure out, 

what one can do, so that they (problematic situations) would go nicely…” 

1.  When you should stop? What you are able to do when you stop? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Let’s think, what is the problem in this situation?   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. What solutions we may have?  

Write (or I write) down here all the ideas you have figured: 

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C:  

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Steps of troubleshooting and problem-solving 

”Do you remember the situations that we have spoken earlier… you/adults/teachers/parents think 

that they do not go so well… for example…” “Now, let’s think those situations and try to figure out, 

what one can do, so that they (problematic situations) would go nicely…” 

1.  When you should stop? What you are able to do when you stop? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Let’s think, what is the problem in this situation?   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. What solutions we may have?  

Write (or I write) down here all the ideas you have figured: 

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C:  

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 
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Now, describe what would happen if you carried out those actions.  

What are the consequences?  

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C: 

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Of the solutions we made, choose the one you think is the best. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Now, describe what would happen if you carried out those actions.  

What are the consequences?  

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C: 

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Of the solutions we made, choose the one you think is the best. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Nyt kirjoita, mitä voisi tapahtua, jos toteutat nämä ideat. Mitkä ovat seuraukset? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitse paras ratkaisuvaihtoehto  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nyt kokeillaan yhdessä suunnitelmaa ja katsotaan, miten se toimii (roolileikki)  

ensin plussatapaamisella ja myöhemmin sovelletaan kouluarjen tilanteisiin, jos toimii hyvin 
 

5. Toimiko suunnitelmasi? 

Hyvät puolet? 

 

 

Huonot puolet? 

Appendix 

Steps of problem-solving 

4. Now, we will try your plan together and we will see how it works (in role-play). 

If it works well, later you can use it other situations in school.  

 

5. How did it go?  

Advantages or good points:   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Downsides or not so good points:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

What changes we should make into our plan? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Appendix 

Steps of problem-solving 

4. Now, we will try your plan together and we will see how it works (in role-play). 

If it works well, later you can use it other situations in school.  

 

5. How did it go?  

Advantages or good points:   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Downsides or not so good points:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

What changes we should make into our plan? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Täytyykö suunnitelmaa muokata jollain tavalla? Miten? 

 

 

 

 

 

 

Appendix 

Steps of problem-solving 

4. Now, we will try your plan together and we will see how it works (in role-play). 

If it works well, later you can use it other situations in school.  

 

5. How did it go?  

Advantages or good points:   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Downsides or not so good points:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

What changes we should make into our plan? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 


