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PBS-viitekehys 
 
Positive Behaviour Support (PBS) on tutkimusperustainen lähestymistapa, jonka tavoitteena on parantaa elämänlaatua 

ja vähentää haittaa aiheuttavaa ihmisten käyttäytymistä (Carr, ym. 2002). Tavoitteiden saavuttamiseksi PBS keskittyy 

tukemaan toivotun käyttäytymisen kehitystä (käyttäytymiset liittyvät oppimiseen, terveyteen, sosiaaliseen sekä 

yhteisölliseen toimintaan). Tavoitteiden saavuttamiseksi PBS keskittyy tukemaan toivotun käyttäytymisen kehitystä 

(käyttäytymiset liittyvät oppimiseen, terveyteen, sosiaaliseen sekä yhteisölliseen toimintaan).  PBS-lähestymistapa 

perustuu sovellettuun käyttäytymisanalyysiin (Applied Behavior Analysis; ABA, jossa sovelletaan näyttöön perustuvia 

toimintatapoja käyttäytymisen muuttamiseen), inkluusioon (jonka lähtökohtana on tarjota kaikille ihmisille samat 

mahdollisuudet) ja yksilön omista tarpeista lähtemiseen (jossa keskeistä on rakentaa tuki yksilön ainutlaatuiset piirteet 

huomioiden). PBS:n periaatteena on, että merkityksellinen muutos on mahdollista vain, jos ympäristö rakennetaan 

uudelleen niin, että muutoksen on mahdollista syntyä ja pysyä. ”Yksilöiden korjaamisen” sijaan PBS tähtää ympäristön 

uudelleensuunnitteluun (Carr, ym. 2002). PBS painottaa ympäristön toimijoiden aktiivista osallistumista. 

 

PBS:n soveltamiskohteita ovat varhaiskasvatus, perus- ja toisen asteen koulutus sekä nuorten oikeus- ja 

mielenterveyspalvelut (ks. Mitchell, Hatton, Lewis, 2018; Chitiyo, May, & Chitiyo, 2012; Horner ym., 2010). School-

wide Positive Behavioral Interventions and Supports (SWPBIS) tai School-wide Positive Behavioral Supports (SWPBS) 

malleja hyödynnetään kouluympäristössä käyttäen tuen kolmiportaista järjestelmää.  (Sugai & Horner, 2008).  

Taso 1 eli universaali tuki on ennaltaehkäisevää. Keskeistä siinä on luoda yhdessä sovitut ja kaikille yhteisön jäsenille 

yhteiset käyttäytymisodotukset. Tason 1 tuki on riittävää arviolta 80–90 %:lle oppilaista (Bradshaw ym. 2008). Tason 

2 tukea tarjotaan oppilaille, joille Tason 1 tuki ei ole riittävää. Siinä pyritään ehkäisemään ongelmien lisääntyminen ja 

kasaantuminen. Tason 2 tuki sisältää näille oppilaille kohdennettuja interventioita. Valtaosalle (60–80 %) tätä tukea 

saavista oppilaista nämä hieman yksilöllisemmät tukemisen tavat ovat riittäviä silloin, kun ne toteutetaan huolellisesti 

ja johdonmukaisesti. Pieni osa oppilaista tarvitsee vielä vahvempaa Tason 3 tukea. Tämän tuen suunnitteluun sisältyy 

huolellinen yksilöllinen tuen tarpeen arviointi, ja sen perusteella tehty yksilöllinen käyttäytymisen tuen suunnitelma. 

Tason 3 tuen tavoitteena on vahventaa sosiaalista suoriutumista ja ehkäistä käyttäytymisen ongelmista aiheutuvia 

haittoja. 

 

SWPBS on viitekehys koulun toimintakulttuurin kehittämiselle. Se sisältää neljä pääelementtiä:  

1. Tulokset: Asetetut tavoitteet, jotka koulu saavuttaa ottamalla käyttöön kolmitasoisen tuen. 

2. Rakenteet: Koulun ulkoinen ja sisäinen tuki aikuisten toiminnan ohjaamiseksi SWPBS-toimintatapojen 

käyttämisessä. Tason 1 tuen toteuttamisen tueksi koululle on nimetty koulun ulkopuolinen ohjaaja, joka 

kouluttaa koulun henkilökuntaa ja ohjaa koulun henkilökunnasta muodostettua SWPBS-tiimiä. Koulutus 

sisältää ohjeistuksen alkuvaiheessa tehtävän koulun vision, sosiaalisten arvojen ja käyttäytymisodotusten 

määrittelyn. Seuraavassa vaiheessa tiimi, ohjaajan tuella ja yhdessä koulun henkilökunnan kanssa, 

suunnittelee käyttäytymisen opettamisen ja toivotun käyttäytymisen vahvistamiseksi käytettävän 

palkkiojärjestelmän. Viimeinen vaihe on suunnitella mahdollisesti käytettävät, asteittain vahvenevat 



 
 

hierarkkiset seuraamukset toivottuun käyttäytymiseen ohjaamisessa. Koko kehittämistyön ajan koulua 

ohjataan luotettavan käyttäytymistä koskevan tiedon keräämiseen koulusta päätösten tekemisen tueksi. 

Koulun SWPBS-tiimi toimii yhdessä koulun ulkopuolelta tulevan ohjaajan kanssa henkilökunnan 

kouluttamisessa ja sitouttamisessa. Keskeinen osa koulun sisäistä toimintakulttuurin kehittämistä tukevaa 

rakennetta on koulun johto, jota osallistetaan ja ohjataan aktiivisesti kehitystyön ja toimenpiteiden 

toteuttamisessa ja henkilökunnan sitoutumisen varmistamisessa. 

3. Tiedon keruu: Toimenpiteitä varten kuuluu kerätä tietoa a) oppilaiden häiriökäyttäytymisestä, läsnäolosta ja 

akateemisesta suoriutumisesta ja b) sovittujen toimintatapojen toteuttamisen johdonmukaisuudesta ja 

kattavuudesta. 

4. Menetelmät: Mallissa keskitytään hyödyntämään tutkimusperustaisia menetelmiä oppilaiden 

käyttäytymisen tukemiseksi. Tasoon 1 kuuluu sosiaalisen käyttäytymisen opettaminen oppilaille ja 

käyttäytymismallien tunnistaminen, korjaaminen ja uudelleenopettaminen. Keskeistä on kaikkien koulun 

aikuisten yhdenmukainen toiminta koulun vision ja arvojen välittämisessä, toivotun käyttäytymisen 

opettamisessa ja huomioimisessa sekä ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumisessa. 

 
 

Teoreettinen tausta 

SWPBS-malli on kehitetty ja otettu käyttöön 90-luvulla 

Yhdysvalloissa. Tutkituksi todistettujen positiivisten vaikutusten 

(Bradshaw ym., 2010) vuoksi mallia käytetään yli 30 000 koulussa 

ympäri Yhdysvaltoja ja se on vaikuttanut koulutuksellisiin 

linjauksiin muissa maissa, kuten Kanadassa, Suomessa, 

Australiassa, uudessa Seelannissa, Alankomaissa, Isossa-

Britanniassa ja Norjassa. 

 

SWPBS-malli perustuu neljään elementtiin, jotka muodostavat kontekstin 

käyttäytymiseen liittyvälle päätöksenteolle koulussa.  Opettajat ja oppilaat 

saavat jatkuvaa tukea jokaisella tasolla: 

a) Tavoitteiden määrittely oppilaille ja opettajille kouluympäristön odotusten muodossa. 

b) Tiedon keruu päätöksenteon tueksi mallin käytänteiden ja toiminnan tehokkuuden ja toteutuksen laadun 

varmistamiseksi. 

c) Strategioiden ja tutkimusperustaisten käytänteiden valinta. 

d) Järjestelmän laatiminen, joka tukee ja antaa palautetta opettajille heidän suoriutumisestaan ja mallin osien 

käytöstä. 

 

Kuva 1: SWPBS-mallin ydinelementit 
Muokattu lähteestä: www.pbis.org 
 



 
 
Malli perustuu kolmiportaiseen tukeen, jotka on esitetty kuvassa 

2.  Jatkuva suunnitelmallinen ja hallinnollinen organisointi on osa 

kaikkia tasoja, joissa tuesta tulee intensiivisempää ja 

kohdistetumpaa aina tuen portailla ylöspäin mentäessä.  

Ensimmäisellä tasolla (universaali tuki) yhteiset 

käyttäytymisodotukset koskevat kaikkia koulun oppilaita ja niitä 

käyttävät koko koulun henkilöstö. Toisella tasolla (sekundaarinen 

tuki) spesifejä strategioita ja menetelmiä käytetään niiden 

oppilaiden kanssa, joille ensimmäisen tason tuki ei ole riittävää. 

Oppilaat voivat saada tukea pienissä ryhmissä. Korkeimmalla 

tasolla eli tertiäärisessä tuessa oppilaat, jotka eivät vastaa 

universaaliin tai sekundaariseen tukeen, saavat intensiivistä 

yksilöllistä tukea, joka on suunniteltu vastaamaan heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa, taitoihinsa ja kykyihinsä.  

 

Tutkimukseen perustuen PBS-malli toimii seuraavasti: 

• Oppilaille opetetaan toivottua käyttäytymistä ja he toimivat odotetusti, kun he tulevat tietoisiksi sen hyödyistä. 

Kun oppilailla on mahdollisuus harjoitella käyttäytymistä, kunnes se automatisoituu, he saavat onnistumisen 

kokemuksia sosiaalisesta käyttäytymisestä positiivisessa ja tukevassa ympäristössä. Kuten aikaisemmin on 

mainittu, sosiaalisten taitojen kehitys vaikuttaa positiivisesti myös akateemiseen suoriutumiseen. 

• Sekä oppilaat että opettajat keskittyvät positiivisten ja hyvinvoivien vuorovaikutussuhteiden rakentamiseen, 

mikä tukee myös akateemista suoriutumista.  

• Käyttäytymisen haasteet antavat mahdollisuuden opettaa ja uudelleenopettaa toivottua käyttäytymistä. 

Rangaistuksia ja perinteisiä kurinpitomenetelmiä ei suosita.  

 

SWPBS-mallin toimivuuteen vaikuttavat tekijät: 

• Ainakin 70–80 % henkilökunnan sitoutuminen. 

• Positiivisten suhteiden rakentuminen oppilaiden ja opettajien välille, koska tämä on yksi koulun kolmesta 

prioriteetista. 

• Koulun johdon aktiivinen osallistuminen toimintasuunnitelman toteutuksessa.  

• Koulun prosessia johtavan SWPBS-tiimin muodostaminen mallin toteutusta varten (lisätietoa tiimistä luvussa 2). 

• Jokaisella koululla on oma ulkoinen ohjaaja, joka tarjoaa säännöllisesti koulutusta ja ohjausta SWPBS-tiimille ja 

koulun henkilökunnalle. 

• Koulussa kerätään tietoa päätöksenteon tueksi oppilaiden käyttäytymisestä. 

• Koulu lähettää tiedot SWPBS-hankkeen tutkijoille analyysia varten. 

  

Kuva 2: Tuen tasot 
Lähde: www.vide.vi 



 
 

SWPBS-hanke 
 

Koulun arjessa koulussa voidaan kohdata monenlaisia ongelmia liittyen akateemisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Tämä 

ongelmat taas voivat vaikuttaa koulun opettajiin, kuten myös vanhempiin, oppilaisiin ja laajempaan yhteiskuntaan. 

Tutkimus osoittaa, että oppimisen ja käyttäytymisen haasteiden välillä on vahva yhteys (Algozzine, Wang & Violette, 

2011). Käyttäytymisen ongelmat voivat helposti luoda häiriöitä oppitunneilla, negatiivisen vaikutuksen oppilaan ja 

opettajan välille ja vastaavasti nämä voivat vaikuttaa yleiseen koulussa suoriutumiseen. Opettajille on paine opettaa 

ja valmistaa oppilaita seuraavien luokka-asteiden kognitiivisiin haasteisiin. Oppilaiden sosioemotionaalinen kehitys 

taas ei välttämättä saa sen tarvittavaan huomiota. 

Koulun tarpeita analysoiden on tunnistettu neljä asiaa, joissa koulun tarvitsevat tukea: 

• Koulujen ja opettajien on haastavaa luoda ja ylläpitää ennaltaehkäiseviä, koordinoituja ja systemaattisia 

toimintoja positiivisen kouluilmapiirin kehittämiseksi 

• Kouluilla on vaikeuksia yhteisen järjestelmän kehittämisessä, johon kuuluisi yhteinen kieli ja yhteiset 

käyttäytymisen ohjaamisen periaatteet oppimisen ja käyttäytymisen haasteisiin puuttumiseksi  

• Ei-toivotun käyttäytymisen esiintymisen arviointi on osa-alue, joka vaatii huomiota 

• Opettajille voitaisiin tarjota parempaa tukea, kuten jatkuvia ammatillista kehittymisen mahdollisuuksia, 

yksittäisten ei-toivotun käyttäytymisen tapausten hallinnassa 

 

“Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach” 

(SWPBS) (”Inklusiivisen, positiivisen ja oikeudenmukaisen oppimisympäristön luominen koulun toimintakulttuuria 

muuttamalla”) -hanke pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin. Erityisesti hanke on osa ERASMUS+ Avaintoimen 3 

Kokeellista ohjelmaa, joka tähtää koulujen inklusiivisen ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Perustana 

on kaikille lapsille kohdennettu sosioemotionaalinen ja käyttäytymisen tuki. Tavoite on sama kaikissa neljässä 

osallistuvassa EU-maassa (Kreikka, Kypros, Romania ja Suomi). 

 

SWPBS perustuu Positive Behaviour Support (PBS) –malliin ulkoisten ohjaajien tukemana. SWPBS-hanke pyrkii 

edistämään ongelmanratkaisumallia, jossa koulun johto ja henkilökunta pyrkivät tunnistamaan koulun tarpeet, 

suunnittelevat ja toteuttavat toimintatavat ja arvioivat niiden toteutusta. SWPBS-ongelmanratkaisumalli tarjoaa 

opettajille tutkimusperustaisia ohjauksen tapoja ja luokanhallinnan taitoja inklusiivisen, positiivisen 

luokkahuoneympäristön rakentamiseksi kaikille oppilaille. 

 

SWPBS-hanke tähtää muuttamaan koulun toimintakulttuuria. Lähtökohtana on, että suurin vaikutus oppilaiden 

käyttäytymiseen ja akateemiseen suoriutumiseen, koulun ilmapiiriin ja opettajien työhyvinvointiin saadaan toimimalla 

koko koulun tasolla. Toimintakulttuurin kehittämisen myötä koulusta tulee ympäristö, jossa vakavia ongelmia 

ennaltaehkäistään kouluttamalla ja ohjaamalla henkilökuntaa ottamaan käyttöön tutkimusnäyttöön perustuvia 

käytänteitä luokissa ja niiden ulkopuolella (ks. Waasdorp, ym. 2012). 



 
 
 

Johdanto 
 

Ensimmäisen tason tukeen kuuluu kahdeksan ydinelementtiä SWPBS-mallin käytössä. Seuraavissa kappaleissa 

käsitellään näitä elementtejä. Mallin onnistuneen toteutuksen kannalta jokainen kuvattu elementti tulee ottaa 

huomioon toiminnassa. Elementit 1–7 ovat oppilaiden tukemiseen liittyviä toimenpiteitä, viimeinen elementti taas 

liittyy koulun henkilökunnan ammatilliseen osaamiseen. SWPBS-hankkeeseen liittyen joitakin elementtejä on 

yksinkertaistettu, jotta ne saataisiin toteutettua hankkeen toiminnan aikana. Nämä elementit kuvataan Kyproksen, 

Kreikan ja Romanian koulutusmanuaalien mukaisesti. 

   

 

 
 

Yksi keskeisimmistä asioista onnistuneen mallin käytön kannalta on henkilökunnan todellinen suostumus ja kiinnostus 

sekä hankkeeseen osallistumiseen sitoutuminen. Heti kun koulun johto ilmaisee kiinnostuksensa SWPBS-hankkeeseen 

osallistumisesta koulunsa kanssa, SWPBS-tiimi kertoo opetushenkilökunnalle hankkeen periaatteista, tarkoituksesta ja 

kaikista keskeisitä toiminnoista.  Erityisesti SWPBS-hankkeen yhteydessä kumppanit ympäri Kyprosta, Kreikkaa ja 

Romaniaa esittelivät SWPBS-hanketta kaikille kiinnostuneille kouluille. Esittelyn yhteydessä esiteltiin mallin 

teoreettinen viitekehys kahdeksan ydinelementin kanssa ja miten ne toteutettaisiin koulussa. Esittelyssä annettiin ja 

Kuva 3: 8 Universaalin tuen pääelementtiä  
Lähde: Sugai & Horner, 2008; MOSWPBS, 2018 



 
 
avattiin yksityiskohtaisesti esimerkkejä kouluista, jotka ovat jo käyttäneet SWPBS-mallia. Seuraavaksi henkilökunnan 

kesken toteutettiin anonyymi äänestys, jolla selvitettiin prosenttiosuus henkilökunnasta, joka antaisi suostumuksesta 

hankkeeseen osallistumiseen. Vaatimuksena toteutukselle oli henkilökunnan 70–80 % sitoutuminen. 

 
Luku 1: Yhteiset periaatteet ja tarkoitus 
 

Aluksi koulun SWPBS-tiimin (yleensä 4 tai 5 hengestä koostuva tiimi joka koulussa, jota kuvataan tarkemmin 

seuraavassa kappaleessa) tulee ohjata koulun henkilökunnan uskomusten tunnistamisessa ja tarkastelussa. 

Uskomukset ovat ydinaroja ja oletuksia, jotka vaikuttavat yksilön ajatteluun ja toimintaan. Uskomukset voivat yhdistää 

ihmisiä ryhmiin ja vaikuttaa heidän päätöksiinsä. Vanhat uskomukset voivat muodostaa asenteita, jotka johtavat 

tiedostamattomiin käyttäytymismalleihin ja niiden muuttaminen voi vaatia suuria ponnisteluja. Siksi kouluja 

pyydetään kehittämään uudet visiot, periaatteet ja arvot perustuen uusiin käyttäytymisen tavoitteisiin. Nämä antavat 

pohjan toivotulle sosiaaliselle käyttäytymiselle koulussa ja ohjaavat toimijoita ”käyttäytymisen pelisäännöissä”. 

Tiivistettynä nämä muodostavat yhteisen kielen kouluun liittyen käyttäytymiseen ja kurinpitoon. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kaikki toimijat hyväksyvät ja aktiivisesti sitoutuvat edistämään ja ylläpitämään näitä elementtejä.  

 

Luku 2: Johtajuus  
 
Koulun SWPBS-tiimillä on keskeinen rooli PBIS-mallin onnistuneessa käyttöönotossa ja koko henkilökunnan 

sitouttamisessa toimintaan. SWPBS-tiimi on vastuussa positiivisen kouluilmapiirin kehityksestä ja ylläpidosta, kuten 

myös SWPBS-hankkeen toimintasuunnitelmasta. Tiimillä on myös avainrooli henkilökunnan osallistamisessa ja 

motivoimisessa koulun uusiin toimintatapoihin ohjaamalla heitä arvioimaan omia uskomuksiaan perinteisistä 

käyttäytymisen hallinnan keinoista, opiskelemaan hyvistä käytänteistä ja omaksumaan tehokkaampia 

opetuskäytänteitä.  Tavoitteena on luoda osaamiskapasiteettia henkilökunnan keskuuteen, jotta uusien periaatteiden 

omistajuus ja henkilökunnan yhtenäisyys kasvaisi. Tämä voidaan saavuttaa säännöllisellä ja ammattitaitoisella 

koulutuksella ja tuella. 

 

SWPBS- tiimi koostuu 4–5 henkilöstä, jotka ovat osa koulun johtoa tai opetushenkilöstöä, mukaan lukien koulun 

rehtori. Rehtorin lisäksi jonkun tiimiin tulisi kuulua erityisopettaja, alemmilla luokka-asteilla (1–3 luokat) työskentelevä 

ja ylemmillä luokka-asteilla (4-6) työskentelevä henkilö.  Koulun rehtorin aktiivinen osallistuminen on suoriteltavaa ja 

toivottavaa. Ulkoinen ohjaaja kouluttaa tiimiä ennen SWPBS-mallin käyttöönottoa ja sen aikana (lisää tietoa 

kappaleessa 8). Tiimi tapaa säännöllisesti ohjaajan kanssa koulun nykyisen ja tulevan toiminnan tukemiseksi ja 

ohjaamiseksi. SWPBS-tiimin ajankäyttö on arvokasta, joten tiimin tulisi ottaa käyttöön tehokkaat toimintatavat 

tehokkaan ajankäytön ja tuloksien saavuttamiseksi.  

 



 
 

Luku 3: Toivotun käyttäytymisen selkeyttäminen 
 

PBS on proaktiivinen ja ohjauksellinen lähestymistapa käyttäytymisen ohjaamiseen ja lapsia opettaessa tulee olla 

huolellinen. Välittömästi kun yhteiset periaatteet on sovittu (yhteisesti) ja niistä on tiedotettu koko henkilökuntaa, 

seuraava askel on sisällön suunnittelu. Samalla tavalla kuin akateemiset taidot on jäsennetty opetussuunnitelmaan, 

koululla tulisi olla käyttäytymisen opetussuunnitelma käyttäytymisen taitojen opettamiselle. Käyttäytymisen 

opettaminen alkaa asettamalla selkeät odotukset käyttäytymiselle, samalla kun yhteiset tavoitteet kuvaavat oppilaille 

toivotun käyttäytymisen rajat. Kaikkia oppilaita ohjataan käyttäen yhteistä kieltä ja tavoitellen samoja tavoitteita. 

 
 

Luku 4: Toivotun käyttäytymisen opettaminen 
 

SWPBS-hanke soveltaa ohjauksellista lähestymistapaa koska on todisteita siirä, että opettaminen toimii. Perinteisesti 

varhainen oppiminen tapahtuu yrityksen ja erehdyksen kautta. Kuitenkin tehokkain tapa oppia on suora ohjaus. 

Kaikkien yhteisön (kuten koulun) jäsenten tulisi tietää mikä on odotettua käyttäytymistä kussakin kontekstissa. Lisäksi 

akateemisen ja sosiaalisen kompetenssin välillä on yhteys (Algozzine et al. 2011; Horner & Sugai, 2005; Scheuermann 

& Hall, 2012). Koulun henkilökunta voi hyödyntää yllättäviä ja spontaaneja tapahtumia taitojen vahvistamiseen tai jo 

opetettujen taitojen uudelleenopettamiseen. 

 

Sosiaalisten taitojen opettaminen on tehokkain tapa luoda ja 

ylläpitää positiivista kulttuuria koulussa. Opettaminen rohkaisee 

yhteisen kielen käyttämiseen koulun käyttäytymisen ohjaamisessa 

ja varmistaa että oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet koulussa. 

Yhteisten periaatteiden ja yhteisen tarkoituksen avulla (kuten 

kuvattu luvussa 1) luodaan yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta 

samalla muodostaen koulun uutta positiivista kulttuuria. 

 

 

 

Luku 5: Toivottuun käyttäytymiseen kannustaminen 
 

Oppimisen varhaisessa vaiheessa suuri osa toiminnasta vaatii ulkoista motivaatiota (Ryan & Deci, 2000) ja opettaminen 

itsessään ei takaa onnistunutta oppimista.  Siksi suoraa ohjaamista tulisi seurata vahvistaminen käyttäytymisen 

harjoittelemisen mahdollistamiseksi.  Koulujen odotetaan kannustavan toivottuun käyttäytymiseen ja kannustavan 

pois ei-toivotusta käyttäytymisestä. Toivottuun käyttäytymiseen rohkaiseminen on oleellista koulun ilmapiirin 

kehittämiselle ja siihen täytyy kiinnittää erityisesti huomiota. 

Kuva 5: Sosiaalisen kulttuurin rakentaminen 
Muokattu lähteestä: Missouri SWPBIS Tier 1 Team Workbook 
 



 
 
 

Useat tutkimukset korostavat, että koulun henkilökunnan huomio tulisi olla positiivisen palautteen antamisessa. 

Tutkijat suosittelevat 4:1 suhdetta, joka tarkoittaa neljää toivotun käyttäytymisen huomioivaa reaktiota suhteessa 

yhteen ei-toivottua käyttäytymistä korjaavaan palautteeseen (Reavis et al., 1993).  Positiivisen palautteen hyödyt ovat 

laajat. Käyttäytymiseen kohdistuva kehuminen on opettajien tehokkain keino muokata sosiaalista käyttäytymistä 

(Maag, 2001). “Kohdistettu positiivinen palaute” tai “käyttäytymiseen kohdistuva kehuminen” viittavat positiivisiin 

toteamuksiin, joita opettaja antaa kehuakseen oppilaan käyttäytymistä. Korvaavaa palautetta annetaan reaktiona 

oppilaan tai luokan ei-toivottuun käyttäytymiseen ja se voi olla myös yleistä tai kohdistettua. 

 

Luku 6: Kannustaminen pois ei-toivotusta käyttäytymisestä 
 

Vaikka kaikki keinot otetaan tehokkaasti käyttöön, koulujen tulee olla silti valmiita vastaamaan ei-toivottuun 

käyttäytymiseen. Tutkimuksen mukaan (Gresham, Sugai & Horner, 2001) on kaksi pääsyytä sille, että oppijat eivät 

onnistu käyttäytymään odotetulla tavalla: 

1. Taitojen puute: oppijalla ei ole tarvittavia taitoja osoittaakseen odotettua käyttäytymistä tai oppija ei osaa 

arvioida miten tietyssä tilanteessa tulisi käyttäytyä 

2. Suoriutumisen puute: oppijan käyttäytyminen ei saavuta haluttua tasoa tai oppija ei osaa käyttäytyä tietyissä 

olosuhteissa  

Molemmissa tilanteissa tarvitaan lisää opettamista, harjoittelemisen mahdollisuuksia ja palautetta, jolloin taitojen 

tukeminen tukee oppilaiden pystyvyyden tarvetta ja suoriutumisen tukeminen oppilaiden autonomian tarvetta (Ryan 

& Deci, 2000). 

 

Kouluissa on käytetty laajasti rankaisemista välineellisen ehdollistamisen periaatteiden mukaisesti (Skinner, 1938).  

Kuitenkin useat tutkimukset osoittavat sillä olevan negatiivisia vaikutuksia ja se nähdään nykyään sopimattomana 

käytänteenä, joka on merkki laaduttomasta koulutuksesta (Mayer & Sulzer-Azaroff, 1990; Costenbader & Markson, 

1998; Gershoff, 2002; Robinson et al., 2005; Agbenyega 2006; Elbla, 2012). Kun rankaisemista käytetään ei-toivottuun 

käyttäytymiseen vastaamiseen, saavutetaan vain pintapuolinen ratkaisu, joka tukahduttaa ongelman lyhyeksi aikaa, 

samalla kun lisätään negatiivista vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Tämä voi johtaa voimakkaaseen 

reaktiivisuuteen ja alistumiseen, ja syyllisyyden tunteiden ja kiusaamisen lisääntymiseen. 

 

SWPBS-hanke keskittyy erityisesti ennaltaehkäisevään tukeen ja ennaltaehkäisemään käyttäytymisen ongelmia. Tämä 

tarkoittaa sitä, että henkilökunnan tulee suunnitellusti opettaa yhteisiä koulun arvoja ja käyttäytymisodotuksia ja 

käyttää strategioita toivottuun käyttäytymiseen kannustamiseen ja sen ylläpitämiseen (kuten edellisissä kappaleissa 

on kuvattu). Samaan aikaan tarvitaan yhteinen lähestymistapa ei-toivotusta käyttäytymisestä pois kannustamiseen ja 

ei-toivotun käyttäytymisen käsittelyyn. Jokaisen koulun tulee määritellä ei-toivottu käyttäytyminen ja kehittää 

yhteinen tapa siihen puuttumiseksi. 



 
 
 

Luku 7: Jatkuva seuranta ja arviointi  
 

Tiedon keruu ohjaa SWPBS-mallin käyttöä koulussa, koska se on välttämätön osa tietoon perustuvassa 

päätöksenteossa. Tietoon perustuen arvioidaan, onko menetelmillä positiivista vaikutusta koulun tavoitteisiin nähden 

ja toteutetaanko menetelmiä täsmällisesti. Tietoa tulisi kerätä laajasti, jotta voidaan tehdä paikkansapitäviä päätöksiä. 

SWPBS-hanketta varten tiedon keruuprosessia on yksinkertaistettu.  Tiedon kattavuus saavutetaan keräämällä tietoa 

useilta eri toimijoilta, kuten perheiltä, oppilailta ja opettajilta. 

 

Luku 8: Koulun henkilökunnan kouluttaminen, kehittyminen ja 
tukeminen 
 

Tutkimus osoittaa, että koulujen ohjaaminen tarjoamalla säännöllistä koulutusta ja kehittymisen mahdollisuuksia 

samalla tukien ennaltaehkäisevän tuen käyttöä on tärkeä osa SWPBS lähestymistapaa. Kaksi avainhenkilöä tässä ovat 

SWPBS-tiimin kouluttaja ja kouluille nimetty ulkoinen ohjaaja. SWPBS-hankkeen yhteydessä on toteutettu neljä 

henkilökunnan koulutusta (joissa on mukana koko opetushenkilöstö) seuraavista aiheista: 

1. Positiivisen vuorovaikutuksen kehittäminen koulussa 

2. Sosiaalisten taitojen opettaminen 

3. Kohdistettu positiivinen palaute 

4. Lieviin ei-toivottuihin käyttäytymisiin puuttuminen 

 

Yhdessä ohjaajan kanssa koulutiimit päättävän oman koulutusaikataulunsa, kuten myös toimintamallit, jotka opettajat 

opettelevat ja ottavat käyttöön. Toinen koulutuksen taso on koulutiimien kouluttaminen. Koulutiimeille on tarjottu 

viisi koulutusta seuraavista aiheista: 

1. Henkilökunnan sitouttaminen (koulun vision laatiminen ja uudet periaatteet käyttäytymisen ohjaamiselle, 2–3 

koulunlaajuisen käyttäytymisodotuksen määrittäminen) - Lokakuu 2019 ja 2020 (vuodet 1 ja 2) 

2. Odotetun käyttäytymisen määrittäminen (koulunlaajuisen käyttäytymismatriisin laatiminen, johon sisältyy 1–2 

käyttäytymistä koulunlaajuista tavoitetta ja koulun kontekstia kohden) ja sosiaalisten taitojen opettaminen – 

Joulukuu 2019 ja 2020 (vuodet 1 ja 2) 

3. Koulunlaajuisen palkkiojärjestelmän kehittäminen– Tammikuu 2020 ja 2021 (vuodet 1 ja 2) 

4. Kannustaminen pois ei-toivotusta käyttäytymisestä ja TFI-laatuarviointi - Helmikuu 2020 ja 2021 (vuodet 1 ja 2) 

5. Koulun toimintasuunnitelman laatiminen TFI-arviointiin perustuen – Maaliskuu 2020 ja 2021 (vuodet 1 ja 2) 
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