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Building School-Wide Inclusive, Posi�ve
and Equitable Learning Environments
Through A Systems-Change Approach

Tietoa eurooppalaisesta projek�sta
Kolmivuo�nen eurooppalainen «SWPBS: Building School-Wide Inclusive,
Posi�ve and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change
Approach» -tutkimushanke (”Inklusiivisen, posi�ivisen ja
oikeudenmukaisen oppimisympäristön luominen koulun
toimintakul�uuria muu�amalla”) keski�yy kouluympäristön
uudelleenrakentamiseen ja voimaannu�amiseen edistämällä oppilaiden
sosioemo�onaalista hyvinvoin�a ja ennaltaehkäisemällä ongelmia
hyödyntäen SWPBS-mallin systemaa�sta lähestymistapaa.
Hankkeen tavoi�eena on julkisten toimijoiden ja tutkimusorganisaa�oiden
välinen yhteistyö SWPBS-mallin käy�öönotossa Kyproksella, Kreikassa,
Romaniassa ja Suomessa.
SWPBS-malli on moniportainen koulunlaajuinen viitekehys, joka pyrkii
ongelmien ratkaisuun ennaltaehkäisyn ja oppilaiden akateemisten ja
sosioemo�onaalisten tarpeiden tukemisen avulla. Malli koostuu kolmesta
tuen tasosta: primäärisestä, sekundaarisesta ja ter�äärisestä tuesta, jotka
vastaavat intensitee�ltään Suomessa yleistä, tehoste�ua ja erityistä tukea.
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Erityinen tuki
Tehoste�u tuki

Sosioemo�onaalisen tuen tasot
Primäärinen tuki
TAVOITE: Kaikkien oppilaiden käy�äytymisen ongelmien ennaltaehkäisy.
MENETELMÄT: Posi�ivinen vuorovaikutus koulun henkilökunnan ja oppilaiden välillä sekä
henkilökunnan kesken. Yhteisten koulun arvojen ja sosiaalisten taitojen ope�aminen kaikkiin
koulun konteksteihin lii�yen. Säännöllinen sosiaalisten taitojen huomioiminen. Käy�äytymisen
systemaa�nen ohjaaminen.
KÄYTÄNTEET: Johdon ak�ivinen osallistuminen, ydin�imin muodostaminen ja toiminta, koko
(opetus ja avustavan) henkilökunnan ak�ivinen sitoutuminen.
SEURANTA: Toimenpiteiden laadunvalvonta, käy�äytymisen dokumentoiminen ja analysoiminen.

Sekundaarinen tuki

Yleinen tuki

Primäärisen tuen käy�ööno�o kouluissa Kreikassa, Kyproksella
ja Romaniassa. Sekundaarisen ja ter�äärisen tuen käy�ööno�o
peruskouluissa Suomessa.
Kirjallisuuskatsaus SWPBS-mallin tutkimuksesta ja
käytänteistä.
Koulujen sisäisten �imien koulutus ja sisäisten �imien ohjaus
ja systemaa�nen tuki SWPBS-tuki�imiltä.

TAVOITE: Käy�äytymisen ongelmien vähentäminen erikseen tunnistetuilla oppilailla.
MENETELMÄT: Lisätukea kohdistetun, jatkuvan tuen avulla sellaisille oppilaille, jolla on sosiaalisia
ja oppimisen vaikeuksia.
TOIMENPITEET: Tiimin, jolla on �etoa ja kokemusta käy�äytymisen hallinnasta ja oppimisen
haasteiden tukemisesta, kokoaminen ja toiminta.
SEURANTA: Toimenpiteiden laadunvalvonta, yksilöllinen käy�äytymisen �lanteen dokumentoiminen ja analysoiminen.

Ter�äärinen tuki
TAVOITE: Yksi�äisten oppilaiden vakavien käy�äytymisen ongelmien vaikutusten ja yleisyyden
vähentäminen
MENETELMÄT: Asiantunteva ohjaus oppilaille, joilla on vakavia ja monimutkaisia käy�äytymisen ja
oppimisen haasteita

80%

Hankkeen tavoi�eet ja toiminta

TOIMENPITEET: Moniamma�llisen �imin kokoaminen ja toiminta
SEURANTA: Toimenpiteiden laadunvalvonta, yksilöllisen käy�äytymisen �lanteen dokumentoiminen ja analysoiminen

Kaikkien kolmen tuen tason kehitys koulukonteks�ssa
kaikissa maissa.
Julkisten viranomaisten �edo�aminen primäärisen,
sekundaarisen ja ter�äärisen tuen vaiku�avuudesta
käy�äytymisen haasteisiin ja yleiseen kouluilmapiiriin.
Ope�ajien amma�llinen kehitys tehokkaissa
opetusstrategioissa ja oppilaiden sosioemo�onaalisen
hyvinvoinnin tukemisessa.

