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1. Check in Check out plus (CICOplus) -toimintamalli 
 

Häiritsevä käyttäytyminen on kouluissa sangen tavanomaista. Se vaikeuttaa oppilaan 

omaa ja muiden koulutyötä ja myös toimintaa välitunneilla ja muissa vapaissa 

tilanteissa. Osa häiritsevästä käyttäytymisestä pystytään katkaisemaan puuttumalla 

siihen välittömästi ja ohjaamalla oppilaita odotusten mukaiseen käyttäytymiseen. Sitä 

varten pitää kouluissa olla selkeät hyvän käyttäytymisen ja palautteen antamisen 

toimintaohjeet (Närhi ym., 2016). Osalla oppilaista käyttäytymiseen liittyvät ongelmat 

ovat pitkäkestoisia ja ilmenevät päivittäin. Näiden oppilaiden kohdalla pysyvän 

muutoksen aikaansaaminen kouluympäristössä vaatii suunnitelmallisia toimenpiteitä.  

Riippumatta ongelmien vakavuudesta tai tuen intensiteetistä tietyt tukemisen 

periaatteet säilyvät muuttumattomina. Tehokkaat tukitoimet perustuvat 

käyttäytymispsykologisiin periaatteisiin. Kouluympäristössä henkilöstön ja oppilaiden 

pitää tietää, mitkä ovat käyttäytymisodotukset. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus 

saada myönteistä palautetta odotusten mukaisesta hyvästä käyttäytymisestä. Ei-

toivottuun käyttäytymiseen puututaan yhteisesti sovituilla ja rakentavilla 

toimintatavoilla.  

Jos käyttäytymisongelmat ovat suuret, oppilaan pitää saada palautetta 

tavanomaista enemmän ja systemaattisemmin. Tämä voidaan tehdä ohjelmallisesti, 

kuten Check in Check out -ohjelmassa (CICO; Crone, Hawken & Horner, 2010). 

CICO-mallin tarkempi kuvaus löytyy suomalaisesta CICO-käsikirjasta (Karhu, 

Paananen & Närhi 2016). Toimintamallilla pystytään vaikuttamaan käyttäytymiseen 

erityisesti silloin, kun oppilaan häiritsevä käyttäytyminen liittyy aikuisen huomion 

hakemiseen (McIntosh ym., 2009; Hawken ym., 2011). CICO-tuen avulla lisätään 

aikuisen antamaa huomiota oppilaalle, ja johdonmukaisen palautteen avulla pyritään 

lisäämään oppilaan odotusten mukaista käyttäytymistä.  

Osalla oppilaista häiritsevää käyttäytymistä ylläpitää koulutovereilta saatava 

huomio tai haastavien tilanteiden ja ponnistelun välttely (Ross & Sabey, 2015). Näihin 

voidaan vaikuttaa muokkaamalla ja ennakoimalla tilanteita, joissa ongelmallista 

käyttäytymistä esiintyy. Käytännöllisiä ratkaisuja voivat olla siirtymien ennakointi ja 

niihin liittyvän ohjauksen lisääminen sekä istumapaikkojen määrääminen luokassa niin, 

että häiritsevän käyttäytymisen keskinäinen vahvistaminen vähenee. Välitunneilla 

tapahtuvaa häiritsevää käyttäytymistä voidaan vähentää valvonnalla ja järjestämällä 
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ohjattua toimintaa. Tehtävissä ponnistelua voidaan edistää jäsentämällä oppitunteja ja 

tehtävätilanteita sekä sopimalla etukäteen oppilaiden kanssa, mikä on kullekin 

kohtuullinen tehtävä- ja työmäärä.  

Joskus käyttäytymisen ongelmien taustalla ovat muunlaiset syyt, esimerkiksi 

impulsiivinen reagointi, heikko ongelmanratkaisukyky tai heikko ymmärrys 

käyttäytymisen syy-seuraussuhteista. Impulsiivisesti käyttäytyvä oppilas toimii ennen 

kuin miettii, tilanteeseen liittyvä harkinta on puutteellista ja seurauksena voi olla 

tilannereagointia, joka ei enää ole käyttäytymisodotusten mukaista. Voi myös olla, että 

impulsiiviseen käyttäytymiseen liittyy opittuja toimintatapoja, jotka aktivoituvat 

tahattomasti reaktiona ympäristön ärsykkeisiin.  

Jos sosiaalisissa tilanteissa tarvittavassa ongelmanratkaisukyvyssä on puutteita, 

oppilas ei osaa sovittaa toimintaansa tilanteen mukaan. Hänen hallussaan voi myös olla 

vain muutama tilanneratkaisu- tai käyttäytymistapa, vaikka erilaisia tilanteita ja niiden 

variaatioita on hyvin paljon. Heikko syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen tai oman 

käyttäytymisen seurausten havaitseminen vaikeuttaa tilanteiden tulkitsemista, oman 

toiminnan merkityksen ymmärtämistä erilaisten sosiaalisten tilanteiden etenemisessä ja 

sopivien käyttäytymistapojen valintaa.  

Voidaankin ajatella, että edellä kuvattujen ongelmien taustalla on taitopuutteita, 

jotka vaikeuttavat ratkaisevalla tavalla sosiaalista toimintaa kouluympäristössä. Näiden 

oppilaiden kohdalla huomion ja palautteen määrään lisääminen eivät ehkä yksinään 

riitä vähentämään ongelmakäyttäytymistä. Niiden lisäksi on tarpeen harjoitella ja 

vahvistaa sosiaalisen toiminnan taitoja. Tässä kirjassa esiteltävä CICOplus-toiminta on 

tarkoitettu oppilaille, jotka eivät ole saaneet riittävästi hyötyä yleisestä tuesta ja CICO-

ohjelmasta. Jos oppilaan käyttäytymistä leimaa aggressiivisuus ja vihanhallinnan 

ongelmat, voi työmuodoksi harkita myös Aggression Replacement Training (ART) -

ohjelmaa.  

CICOplus on toimintamalli, jossa yhdistetään CICO-toiminnan periaatteet taitojen 

opettamiseen. CICOplus-toimintamallissa toistuvat samat päivittäiset rutiinit kuin 

CICOssa. Niiden lisäksi oppilaalla on kolmesta neljään viikoittaista tapaamista CICO-

ohjaajan kanssa keskellä koulupäivää. Tapaamisissa oppilaalle on mahdollista antaa saa 

palautetta viikon sujumisesta.  

Tapaamisten aikana pyritään vahvistamaan oppilaan toimintakykyä luokassa ja 

koulun muissa sosiaalisissa tilanteissa. Toimintakykyä vahvistetaan kehittämällä 
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sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä ongelmaratkaisutaitoja ja opettamalla 

käyttäytymismalleja, joita voi käyttää haastavissa tilanteissa. 

Käytännön työvälineinä käytetään ongelmanratkaisun askeleita ja mallittamista 

sekä myönteistä huomiota ja palautetta. Ongelmanratkaisun askeleiden avulla voidaan 

oppilaan kanssa analysoida, mitkä tilanteet ovat hänelle haastavia, ja etsiä niihin 

sopivia toimintamalleja. Mallittamisen avulla voidaan oppilaan kanssa harjoitella 

käytännössä eri tilanteisiin liittyviä ratkaisuja ja sopivaa käyttäytymistä. Lisäksi 

ohjaustilanteissa harjoiteltuja taitoja ja asioita pyritään viemään oikeisiin tilanteisiin ja 

näin tukemaan harjoittelun siirtovaikutusta. CICOplus-jakson on oltava riittävän pitkä, 

jotta sen aikana voidaan vahvistaa osaamista ja kehittyvien taitojen pysyvyyttä 

(vähintään viisi viikkoa). Jakson on kuitenkin samalla oltava riittävän lyhyt, jotta 

työskentelyn intensiteetti säilyy ja toimintamallin vaatimat yhteistyörutiinit koulun 

sisällä eivät lähde rapautumaan (8–10 viikkoa). 

Tässä manuaalissa esittelemme CICOplus-toimintamallin niin, että sen 

toteuttaminen olisi mahdollista käsikirjan pohjalta erityisesti niissä kouluissa, joissa on 

onnistuneesti pystytty toteuttamaan CICO-toimintaa. Aluksi kerromme mallin 

sijoittumisesta tuen kolmiportaisuuteen, oppilaan valinnan prosessista, oppilaan tueksi 

koottavan ryhmän perustamisesta, oppilaan tilanteen arvioinnista ja arvioinnin 

hyödyntämisestä tavoitteiden asettamisessa. Seuraavaksi esittelemme varsinaisen 

CICOplus-toiminnan ja kerromme niin sanottujen plussatapaamisten sisällöistä ja 

toimintatavoista sekä oppilaan edistymisen seurannasta. Lopuksi kerromme vielä 

lyhyesti siitä, miten oppilas saatellaan pois CICOplus-tuen piiristä. 

Toimintamallin kehittämisessä käytetyt kirjalliset lähteet ja toimintamallit on 

luetteloitu lähdeluetteloon.  
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CICOplus-toiminnan eteneminen: 
 

▪ Oppilas osallistuu laadukkaaseen CICO-toimintaan, mutta tästä 

huolimatta käyttäytymisen ongelmat jatkuvat. 

▪ Oppilaan tuen suunnittelun ja seurannan tueksi kootaan 

monialainen asiantuntijaryhmä. 

▪ Oppilaan tilanteen arviointi ja muutokselle asetettavien 

tavoitteiden määrittäminen. 

▪ Varsinaisen CICOplus-toiminta: 

- työskentelyhetket oppilaan kanssa, 

- yhteistyö luokanopettajan kanssa ja 

- säännöllinen etenemisen seuranta 

▪ Oppilaan CICOplus-toiminnasta poistuminen suunnitelmallisesti. 

 

 

 

2. Tuen kolmiportaisuus 
 
Käyttäytymisen sekä sosiaalisten ja tunne-elämän taitojen tukeminen on rakennettu 

koulussa kolmelle tuen tasolle: yleiselle, tehostetulle ja erityiselle. Yleinen tuki on 

ensisijaisesti koulun toimintakulttuurin muovaamista kaikkien oppilaiden 

koulunkäyntiä tukevaksi. Systemaattisesti käytettävät sosiaalisten taitojen opettamisen 

ohjelmat, yhteisöllisyyttä tukevat toimintatavat, teemapäivät ja -viikot rakentavat 

kaikki osaltaan koulun yleistä tukea. Yleisen tuen antaminen on jokaisen opettajan ja 

koulun henkilöstön jäsenen tehtävä, ja sen kehittäminen on yksi koulun yhteisöllisen 

oppilashuollon keskeisistä tehtävistä.  

Suomessa käyttäytymisen yleisen tuen toimintaa on systemaattisesti kehitetty ja 

tutkittu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ProKoulu-hankkeessa. Hankkeen 

”prokouluissa” on rakennettu vahvaa yleistä tukea koulujen (ja luokkien) työrauhan ja 

käyttäytymisen taitojen oppimisen avuksi. Keskeistä ProKoulu-toiminnassa on, että 

käyttäytyminen nähdään taitona, jota voidaan oppia ja opettaa. Toimintaperiaatteena 

ProKoulussa on henkilökunnan sitoutuminen positiivisen ohjaamisen periaatteisiin sekä 

yhteisöllisen työtavan vahvistaminen.  

  Jos yleinen tuki ei riitä, oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. Keskeisin tuen 

muoto on Check in Check out (CICO) -toimintamalli. CICO-tuessa määritellään 

oppilaskohtaisesti käyttäytymisen tavoitteet sekä tehostetaan toivottuun 
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käyttäytymiseen ohjausta ja palautteen antamista koulupäivän aikana. CICO-tukeen 

kuuluu keskeisesti yhteistyö kodin ja koulun kanssa. Käyttäytymisen edistymisen 

seurannassa käytetään päivittäistä pistekorttia, joka mahdollistaa sekä reaaliaikaisen 

että pitkäaikaisemman seurannan. Pistekortti lähtee joka päivä oppilaan mukana kotiin, 

ja näin vanhemmat saavat päivittäin tietoa lapsensa päivän sujumisesta. Seurannasta 

vastaa tehostetun tuen vaiheessa koulun oma CICO-tiimi, jonka on suositeltavaa 

kokoontua 2–3 viikon välein arvioimaan oppilaiden edistymistä. 

Se, että käyttäytymisen ongelmiin vastataan positiivisen tuen keinoin, edustaa 

monessakin mielessä uudenlaista toimintaa kouluissa. Perinteinen tapa oppilaan 

käytösongelman kitkemiseksi on ollut reaktiivinen (ratkotaan ongelmallisia tilanteita 

jälkikäteen), ja siinä on siten toimittu usein rangaistusten kautta. CICO-tuessa 

reagointitapa on ennakoiva (proaktiivinen) ja onnistumista tukeva. Tämän näkökulman 

säilyttäminen on onnistumisen edellytys. Mikä voi olla onnistumisen esteenä? Ennen 

kuin oppilas siirretään vahvennetun tuen piiriin, on hyvä arvioida, onko olemassa 

asioita, jotka voivat estää tehostetun tai erityisen tuen menetelmien toimimista 

parhaalla mahdollisella tavalla. Alla on lueteltu tyypillisiä tuen tehokkaan käytön 

esteitä: 

▪ CICO määritellään rangaistukseksi. Tämä voi ilmetä aikuisten tavassa puhua 

CICO-tuesta sekä tukeen ohjautumisen käytänteinä, jotka korostavat aikaisempia 

epäonnistumisia. 

▪ Yhdellä CICO-ohjaajalla on liikaa ohjattavia oppilaita.  

▪ Koulun aikuiset eivät sitoudu yhdessä sovittuihin tavoitteisiin.  

▪ Henkilöstö käyttää arviointivälinettä eli päivittäistä pistekorttia väärin (opettaja 

esimerkiksi panee pistekorttiin arvion 2 kohtaan ”tuon opiskeluvälineet”, mutta 

kirjaa pistekorttiin lisäksi negatiivisia huomioita, kuten ”mutta ei tehnyt mitään”). 

▪ Kodin ja koulun yhteistyö ei onnistu, jolloin kodin tuki toiminnalle puuttuu. 

▪ Kodilla ja koululla on erilaiset toimintaperiaatteet oppilaan ohjauksessa, mikä 

pahimmillaan luo epäjohdonmukaisuutta ja ristivetoa oppilaan arkeen. 
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Mikäli tehostettu CICO-tuki ei riitä oppilaalle, voidaan siirtyä erityisen tuen 

CICOplus-toimintaan.  On ensiarvoisen tärkeää, että ennen CICOplus-toimintaan 

siirtymistä on arvioitu, kuinka laadukkaasti koulussa ovat toimineet CICOn päivittäiset 

toiminnot ja rakenteiden ylläpito. Toiminnan edellytysten tulisi olla kunnossa ennen 

CICOplus-vaiheeseen siirtymistä.   

 

 
 

Laadukas CICO-toiminta tukeutuu seuraaviin periaatteisiin ja toimintoihin: 

▪ Koulun yleinen tuki ja toimintakulttuuri tukevat positiivista kasvua ja 

yhteisöllisyyttä. 

▪ Koulun henkilökunta sitoutuu positiivisen ohjauksen periaatteisiin. 

▪ Koulun henkilökunta sitoutuu CICO-toimintaan ja tuntee toiminnan 

periaatteet. 

▪ Luokkien työrauhan vaaliminen koetaan tärkeäksi (opettajalla on 

mahdollisuus saada tehostettua tukea työlleen). 

▪ Koululla on CICO-tiimi, joka 

- vastaa oppilasvalinnasta  

- tunnistaa tarvittaessa koko luokan työrauhan tuen tarpeen 

- arvioi opettajan jaksamista 

- arvioi toteutuksen laatua 

- huolehtii tuen piiriin päätyneiden oppilaiden jatkuvasta seurannasta. 

▪ Koululla on tehty tiedotussuunnitelma, jonka avulla perehdytetään 

▪ koulun henkilökuntaa ja tiedotetaan toiminnasta (huoltajakirje, näkyvyys 

koulun kotisivuilla, uusien työntekijöiden perehdytyskansio). 

 

3. Oppilaan valinta – tehostettu tuki ei riitä 
 
Oppilaan valitseminen CICOplus-toiminnan piiriin on hyvä tehdä moniammatillisessa 

yhteistyössä ja oppilaan huoltajien kanssa. Havainto tavanomaisen CICO-tuen 

riittämättömyydestä ja päätös tehostetun tuen tarpeesta tehdään tarkastelemalla 

oppilaan edistymistä käyttäytymisen tavoitteiden saavuttamisessa. Mikäli oppilaan 

pistekortin päivittäiset tulokset jäävät säännöllisesti alle oppilaan yksilöllisesti 
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määritellyn tavoitetason eikä edistymistä myöskään opettajien laadullisten havaintojen 

mukaan tapahdu, on syytä harkita siirtymistä CICOplus-vaiheeseen.  

 

Yksilökohtainen monialainen oppilashuollon asiantuntijaryhmä 
 
Arvio CICO-tuen riittämättömyydestä käynnistää moniammatillisen arvioinnin 

prosessin. Siirryttäessä CICOplus-vaiheeseen oppilaan tueksi kootaan yksilökohtainen 

monialainen oppilashuollon asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän perustamiseen 

löytyy ohjeistus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 2014). 

Ryhmän perustamiseen tarvitaan aina huoltajien suostumus. Huoltajien on myös 

hyväksyttävä ryhmän kokoonpano.   

 

Tavoitteiden asettaminen CICOplus-vaiheessa 
 
Asiantuntijaryhmä arvioi oppilaan tilannetta ja tekee suunnitelman siitä, kuinka 

CICOplus-tukimalli suunnataan, mitkä ovat sen tavoitteet ja missä muutoksen toivotaan 

näkyvän. CICOplus-vaiheessa oppilaalla on edelleen päivittäistä käyttäytymistä 

koulutilanteissa ohjaavat tavoitteet kirjattuna pistekorttiin. Niiden lisäksi luodaan 

sosiaalisten taitojen harjoittelun tavoitteet. Asiantuntijaryhmä voi käyttää suunnittelun 

tukena edelleen pistekortteihin kertynyttä tietoa. Sen lisäksi on hyvä koota muuta 

oppilaan käyttäytymistä koskevaa arviointitietoa. Näitä ovat opettajan laadulliset 

havainnot oppilaasta sekä huoltajien näkemykset. Ne tuovat omalta osaltaan lisää 

arvokasta tietoa.  

Mikäli oppilas käyttäytyy ongelmallisesti luokassa ja oppitunneilla, voisi olla 

hyödyllistä, että häntä seurattaisiin ja havainnoitaisiin niissä järjestelmällisesti. 

Huomiota tulee kiinnittää itsesäätelyyn: miten onnistuu opetuksen seuraaminen, 

itsenäinen työskentely ja työskentely ryhmässä? Vastaavasti jos ongelmallista 

käyttäytymistä esiintyy vapaissa tilanteissa ja siirtymissä, kannattaa havainnointia tehdä 

näissä tilanteissa. Mikäli havainnoinnin aikana tulee ongelmatilanteita, joita pitää 

erikseen selvittää, on hyvä seurata, miten oppilas suhtautuu keskusteluun ja 

seuraamuksiin.  

Usein ongelmatilanteiden tarkempi analysointi antaa lisätietoa siitä, kuinka 

tavoitteet kannattaa asettaa. Apuna tilanteiden analysoinnissa voidaan käyttää opettajan 

haastattelulomaketta (liite 1). Sekä havainnointi että tilanteiden analysointi voi tuoda 
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esille tilannetekijöitä, jotka ovat sytykkeitä häiritsevälle käyttäytymiselle (esimerkiksi 

opettajan kehotus tai huomautus) tai ylläpitävät sitä (esimerkiksi kavereiden huomio tai 

negatiivinen palaute). Vastaavasti tilanteita analysoimalla voidaan saada tietoa, missä 

olosuhteissa ongelmakäyttäytymistä ei esiinny, mikä sitä sammuttaa sekä mitkä keinot 

edistävät myönteistä käyttäytymistä.  

 

Taulukko 1. Esimerkkejä koululaisen sosiaalisista ja käyttäytymisen taidoista (Knoff, 2005). 
 

 

Keskeiset koulussa selviytymisen taidot 

kuunteleminen (esim. ohjeiden kuunteleminen) 

ohjeiden noudattaminen 

häiriötekijöiden huomiotta jättäminen (esim. kaverin jutut) 

kohtelias kielenkäyttö 

 

 

Ihmissuhdetaidot 

jakaminen ja vuorotteleminen 

luvan kysyminen 

mukaan porukkaan liittyminen 

keskusteluun osallistuminen (esim. oppitunnilla) 

tunnilla vastaaminen 

oman vuoron odottaminen 

aikuisen huomion saamisen odottaminen 

keskustelun aloittaminen 

kehujen vastaanottaminen 

kehujen antaminen 

 

 

Ongelmanratkaisutaidot 

avun pyytäminen 

anteeksi pyytäminen 

seuraamusten ja rangaistusten hyväksyminen 

koulutehtävien suoritustavan selvittäminen  

tehtävien tekeminen loppuun 

ongelmatilanteiden välttäminen 

omien ja toisten tunteiden ymmärtäminen 

epäonnistumisen sietäminen 
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Tarkastelun ja analyysin ulkopuolelle ei voida jättää koulun henkilöstöä; heillä on 

oma vaikutuksensa siinä, kuinka tilanteet etenevät. Tavoitteet eivät välttämättä 

kohdennu siten pelkästään oppilaan käyttäytymisen muuttamiseen, vaan tavoitteena voi 

olla myös muutos opettajan tai ohjaajan ohjauskäytännöissä tai luokan järjestelyissä. 

Ennen kuin CICOplus-tuen tavoitteet lyödään lukkoon, kuunnellaan myös 

oppilaan oma näkemys tilanteestaan. Apuna voi käyttää oppilaan itsearvioinnin 

lomaketta (liite 2). Oppilaan arvio tilanteestaan on hyvä käydä keskustellen läpi. 

Lomake sisältää sosiaalisten ja käyttäytymisen taitojen kuvauksia (liite 2 ja taulukko 1), 

mikä auttaa oppilasta tunnistamaan ja nimeämään erilaisia taitoja sekä pohtimaan sitä, 

missä taidoissa hän itse toivoisi kehitystä. Yhteinen näkemys oppilaan kanssa siitä, 

millainen muutos olisi toivottava ja mitä asioita olisi hyvä harjoitella, auttavat oppilasta 

sitoutumaan CICOplus-toimintaan. 

  Kokonaisvaltainen tilanteen arviointi tekee CICOplus-toiminnan tavoitteiden 

asettamisen helpommaksi. Tavoitteet puolestaan ohjaavat CICOplus-toiminnan sisältöä 

eli määrittelevät sitä, kuinka työskentelyssä kannattaa edetä ja mitä käytännössä 

tehdään. Esimerkiksi jos oppilaalla on vaikeuksia tunnistaa sosiaalisten tilanteiden 

käyttäytymisvaatimuksia tai oman käyttäytymisensä vaikutusta eri tilanteisiin, on 

hyödyllistä opetella ja harjoitella tilanteisiin liittyvää havainnointia. Jos taas oppilas ei 

tiedä, kuinka pitäisi käyttäytyä, tai ei osaa toimintatapoja, on hyvä harjoitella 

käyttäytymismalleja.   

Oppilaan käyttäytymisen ja tilanteen arvioinnissa käytetään seuraavia 

tietolähteitä: 

▪ pistekorteista saatava informaatio 

▪ CICOplus-vaiheen opettajahaastattelu (liite 1) 

▪ oppilaan seuraaminen ja havainnointi koulun ja luokan tilanteissa 

▪ oppilaan itsearviointi (liite 2) 

▪ keskustelut huoltajien kanssa. 
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  Siirtyminen CICOplus-toimintaan – etenemisen vaiheet 

1. Oppilas on saanut laadukasta CICO-tukea vähintään viiden viikon ajan. 

Todetaan, ettei tuki riitä oppilaalle, ja oppilas siirtyy CICOplus-

vaiheeseen. Oppilaan tueksi päätetään koota, huoltajien 

suostumuksella, asiantuntijaryhmä. 

2. CICO-toimintaa koordinoivan CICO-tiimin tai asiantuntijaryhmän jäsen 

täyttää yhdessä opettajan kanssa lomakkeen Käyttäytymisen arviointi 

tehostetun tuen interventiota varten (CICOplus). Tämä vaihe on 

keskeinen tavoitteiden asettamisen näkökulmasta. 

3. Tuen suunnittelussa hyödynnetään oppilaan pistekorteista saatavia 

tietoja sekä oppilaasta kertynyttä havainnointitietoa. 

4. Oppilaan kanssa täytetään itsearviointilomake, johon voidaan pyytää 

myös huoltajien kommentit. 

5. Arvioinnin kokonaisuus (haastattelu, seurantatiedot ja itsearviointi) 

käsitellään asiantuntijaryhmän kokouksessa, jossa on läsnä myös 

oppilaan huoltajat. Ryhmä tekee päätöksen CICOplus-tapaamisten sekä 

muiden tarvittavien tukitoimien aloittamisesta, sopii vastuista ja 

työnjaosta sekä ohjaa CICOplus-toiminnan tavoitteiden valintaa. 

Lisäksi ryhmä sopii seurantatapaamisen ajankohdan. 

 

4. Plussatapaamiset 
 
CICOplus-tapaamisten ohjaajana voi toimia oppilaan CICO-ohjaaja, mutta tehtävää voi 

hoitaa myös joku muu koulun opetustyöhön osallistuva työntekijä tai koulun 

oppilashuollon henkilöstön jäsen. Tärkeintä on, että ohjaajalla on kokemusta oppilaiden 

ohjaamisesta ja että hän suhtautuu myönteisesti oppilaisiin, joiden käyttäytyminen on 

haastavaa. Joissain tilanteissa voi olla perusteltua, että koulupsykologi on vastuussa 

plussatapaamisista. Tämä järjestely voi olla erityisen tarpeellinen, jos oppilaan 

tilanteeseen oletetaan vaikuttavan vahvasti psyyken ongelmat. On eduksi, jos ohjaaja 

tuntee oppilaan ja tietää, millaisia vaikeuksia hänellä on ja missä tilanteissa vaikeudet 

ilmenevät. Jos oppilaalla on käyttäytymisen ongelmien lisäksi selkeitä 



 15 

oppimisvaikeuksia, plussatapaamisten ohjaajana voi toimia erityisopettaja, joka pystyy 

ottamaan huomioon oppimiseen liittyvät haasteet ja niiden liittymisen häiritsevään 

käyttäytymiseen.  

Riippumatta ohjaajan työnimikkeestä on tärkeää varmistaa, että hänellä on 

riittävästi taitoja ja voimavaroja työskennellä CICOplus-ohjaajana. Koska työskentely 

ongelmallisesti käyttäytyvän oppilaan kanssa voi olla kuormittavaa ja haastavaa, tulee 

ohjaajalla olla mahdollisuus keskustella oppilaan tilanteesta ja oppilaan kanssa 

tehtävästä työstä asiantuntijaryhmän kanssa ja tarvittaessa työnohjauksessa.  

Mikä muuttuu siirryttäessä CICOplus-toimintaan? CICOplus-mallissa oppilas saa 

aikaisempaa intensiivisempää ohjausta ja tukea: oppilas tapaa ohjaajaa useamman 

kerran viikossa ja saa yksilöllistä taitojen kasvuun tähtäävää tukea sekä ohjausta siihen, 

miten taitoja käytetään arkielämän tilanteissa. Tuen ja harjoittelun lähtökohta on se, että 

oppilaan taitoja vahvistetaan a) tilanteiden havainnoinnissa, b) tilanteiden 

tulkinnassa, c) käyttäytymistavan valinnassa ja d) käyttäytymisen taidoissa. 

Oppilaalla voi olla vaikeuksia näistä yhdellä tai useammalla alueella. Onnistumisen 

kannalta on tärkeää, että koulun aikuiset eivät oleta oppilaan osaavan taitoja valmiiksi 

tai tekevän ikään kuin tietoisen valinnan käyttäytyä huonosti, ”ei vain halua”. 

Plussatapaamisissa pyritään sekä lisäämään oppilaan motivaatiota muuttaa omaa 

käyttäytymistään että antamaan käytännön malleja siihen, kuinka käyttäytyä 

sosiaalisesti suotuisalla tavalla.  

Plussatapaamisiin on hyvä sopia selkeästi etenevä rakenne. Selkeä rakenne ja 

ennakoitava etenemisen tapa auttavat oppilasta toimimaan tapaamisissa, ja se tukee 

myös plussaohjaajan työn organisointia ja systemaattisuutta. On tärkeää perustella 

oppilaalle, miksi tapaamisia järjestetään ja mitä niissä tehdään. Myös oppilaan omaa 

näkemystä täytyy kuunnella ja kuulla. Jos oppilaan kanssa yhdessä huomataan 

arkipäivän tilanteita, joiden toivotaan sujuvan paremmin, on lähtötilanne motivaation 

kannalta suotuisa. Motivaatiota voidaan tukea myös sillä, että tapaamisiin on mukava 

tulla, vaikka käsiteltävät asiat voivat olla oppilaalle raskaitakin. Useimmiten aikuiselta 

saatu myönteinen huomio lisää oppilaan sitoutumista työskentelyyn ja luo luottamusta.  

Kahdenkeskisessä tai pienryhmämuotoisessa toiminnassa myönteisen huomion 

antamiselle on hyvät edellytykset. Lisäksi CICOplus-tuokioissa voidaan tarvittaessa 

käyttää päivittäiseen seurantakorttiin liittyvää palkitsemista motivoimaan tapaamisiin 
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osallistumista ja aktiivisuutta. Aikuisen ohjaajan oma innostus ja rohkeus heittäytyä 

toimintaan imaisevat oppilaan helpommin mukaan.    

Plussatapaamisen tulisi sisältää seuraavat elementit: 

▪ Tapaamisen aluksi on hyvä kuulostella, kuinka oppilaan päivä on sujunut 

ja onko päivän aikana tapahtunut jotain, johon oppilaan ajatus on 

kiinnittynyt tai joka vaikuttaa oppilaan mielialaan. Tapaamisen alussa voi 

oppilaalle myös antaa palautetta päivän sujumisesta siihen mennessä ja 

siitä, kuinka oppilas on onnistunut päivän tavoitteissaan. 

▪ Ohjaaja käy oppilaan kanssa läpi tapaamisen tarkoituksen ja sisällön. On 

tärkeää, että sekä ohjaaja että oppilas jakavat saman tavoitteen. 

Tapaamisen tarkoitus voi olla uusien taitojen harjoitteleminen tai 

aikaisempien asioiden kertaaminen. Tapaamisessa voidaan myös käydä 

läpi tilanteita, joissa harjoiteltuja taitoja on päästy kokeilemaan oikeasti, 

tai suunnitella, miten harjoittelun voi siirtää oikeisiin koulupäivän 

tilanteisiin.  

▪ Jotta oppilas osallistuisi aktiivisesti työskentelyyn, kannattaa apuna 

käyttää ongelmanratkaisun askeleita. 

- Aluksi määritellään, minkälaisesta ongelmasta on kysymys tai 

millainen on tilanne, jota lähdetään ratkaisemaan (esimerkiksi 

kaveriporukkaan mukaan pääseminen, naulakolle siirtyminen tai 

puheenvuoron pyytäminen luokassa).  

- Oppilaan annetaan ensin pohtia ratkaisumallia itse: mikä on tavoite tai 

ongelma, kuinka käytännössä kannattaa toimia ja mitä olisivat 

toiminnan ja tekojen seuraukset. Ratkaisuvaihtoehtoja voi olla useita.  

- Ratkaisuvaihtoehdoista valitaan yhdessä oppilaan kanssa sellainen, 

joka tukee tavoitteiden saavuttamista ja on myös toteutettavissa. 

Ohjaajalla itsellään on hyvä olla vahva näkemys siitä, miten oppilas 

hyötyisi jonkin taidon osaamisesta ja kuinka se auttaisi arjen 

tilanteissa. 

- Kun sopiva tapa toimia ja käyttäytyä on löytynyt, sitä harjoitellaan. 

Ohjaaja voi tarvittaessa mallintaa käyttäytymistä, ja oppilas toimii 

ohjaajan antaman mallin mukaan. Käyttäytymisen mallittamisen ja 
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käytännön harjoittelun avulla oppilas saa mallin, jota seurata ja 

käyttää oikeissa tilanteissa. Käytännön harjoittelu voi herättää 

tilanteeseen liittyviä tunteita, mikä valmistaa oppilasta tilanteen 

kohtaamiseen myös tunnetasolla. 

- Sen jälkeen, kun oppilaan kanssa on onnistuneesti harjoiteltu 

tilannekohtaista käyttäytymistä ja taitoja toimia tilanteen vaatimalla 

tavalla, oppilas saa selkeän tehtävän (”läksyn”): hänen tulee toimia 

mallin mukaisesti oikeissa tilanteissa, mielellään saman päivän 

aikana. Parhaimmassa tapauksessa oppilaan läksyharjoitus tehdään 

yhdessä ohjaajan kanssa koulutunnilla tai koulun vapaassa tilanteessa 

ja oppilas saa ohjaajalta välitöntä palautetta onnistumisestaan. Tällä 

tavoin oppilaalla on mahdollisuus saada välitöntä tietoa 

edistymisestään. 

 

Työskentelytilanteissa voidaan käyttää kouluilla jo olevia materiaaleja, 

esimerkiksi tunnekortteja ja tunnetaitoja tukevia materiaaleja, kuten Ihmiseltä ihmiselle 

-harjoituksia (edu.fi), Askeleittain-opetusohjelmaa (Hogrefe) ja tunnekortteja (Mahti-

projekti tai Pesäpuu). 

Plussatapaamisia tulisi järjestää vähintään kolme kertaa viikossa koko 

plussavaiheen ajan. Yksittäisen tapaamisen kesto voi vaihdella. Tapaamisen kestoon 

vaikuttavat työskentelyn tavoitteet; tapaaminen voi olla vain lyhyt muistutushetki tai 

kunnollinen ohjelmallinen tuokio. Parhaimmillaan tapaamisille on sovittu 

lukujärjestykseen kiinteä paikka ja aika. Vaikka kiinteiden tapaamisaikojen löytäminen 

useita kertoja viikossa tuntuisi haasteelliselta, on se ennakoitavuuden ja 

suunnitelmallisuuden kannalta hyödyllistä.  

CICOplus-tuen suunnitelman tulee lähteä vahvasti lapsen tarpeista. Keskeistä on 

kaikkien osapuolten sitoutuminen tuen suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteistyö 

plussatapaamisten ohjaajan ja luokanopettajan välillä on ensiarvoisen tärkeää taitojen 

yleistymisen kannalta. Käyttäytymisen muutoksen tavoitteista on sovittu 

asiantuntijaryhmässä oppilashuoltohenkilöstön, huoltajien, opettajan ja 

plussatapaamisten ohjaajan kesken.  

CICO-ohjelman aikana on usein perusteltua panostaa samalla 

luokkatyöskentelyyn. Opettajan on tiedettävä, mitä taitoa milloinkin harjoitellaan, jotta 
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hän osaa tukea oppilasta taidon yleistymisessä. Samalla oppilaalle suunnitellut, 

työrauhaa tukevat luokkatyöskentelyn järjestelyt (istumajärjestys, selkeät ohjeet tms.) 

auttavat usein paitsi tuen tarpeessa olevaa oppilasta, myös muuta luokkaa.  

Lopullisena tavoitteena voidaan pitää yksilön toimijuuden ja myönteisen 

itseohjautuvuuden vahvistumista sekä sitä kautta oppilaan opetuksen järjestymistä 

vaikeuksista huolimatta. Oppilaan tuen tarpeiden kohtaaminen ja hänen taitojensa 

vahvistuminen helpottavat ongelmakäyttäytymistä ja parantavat oppilaan elämänlaatua. 

Tällä saattaa olla arjessa myönteisiä kehävaikutuksia: yhden oppiaineen tunneilla 

onnistuminen säteilee muille tunneille ja hauskat välitunnit rauhoittavat oppitunteja. 

  

5. Oppilaan edistymisen seuranta ja tuen piiristä poistuminen 
 

CICOplus-toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Oppilaan edistymistä 

seurataan säännöllisesti. Edistymistä arvioidaan paitsi laadullisten havaintojen pohjalta 

(opettajien ja huoltajien näkemys tilanteen kehittymisestä) myös oppilaan 

pistekortteihin kertyvien arviointien pohjalta. On tärkeää, että asiantuntijaryhmässä 

seurataan oppilaan käyttäytymisen muutosta. Seurantaa on hyvä tehdä 2–3 viikon 

välein. Tiivis seuranta mahdollistaa tarvittaessa suunnitelman ja tavoitteiden 

tarkistamisen ja tuen vahvistamisen.  

Oppilaan tuen asteittaisesta purkamisesta päätetään asiantuntijaryhmässä, 

huoltajia ja oppilasta itseään kuullen. Erityisesti taitojen siirtyminen ja yleistyminen 

koulun muihin tilanteisiin vaatii pitkäjänteistä työskentelyä. Tästä syystä tukea ja 

ohjausta on syytä jatkaa riittävän pitkään ja johdonmukaisesti, sillä uusien sosiaalisten 

taitojen opettelu vie aikaa. CICOplus-tuen purkaminen voi tulla kyseeseen aikaisintaan 

5–8 viikon mittaisen tukijakson jälkeen (Cheney ym., 2010). 

Vaikka CICOplus-tukijakso on lähtökohtaisesti kestoltaan rajattu lyhyeksi, sitä 

voi toisinaan olla perusteltua pidentää. Varsinkin siinä tapauksessa, että oppilaan 

käyttäytymisessä tapahtuu edistymistä, mutta hitaasti, on järkevää pidentää CICOplus-

tukijaksoa. Jos oppilaan ongelmat eivät ole lieventyneet tai kehitys on ollut jopa 

negatiivista, on paikallaan ottaa mukaan koulun laajempia tukijärjestelmiä. Tästä 

prosessista vastaa jälleen oppilaan oma asiantuntijaryhmä.  

Kun oppilaan käyttäytymisessä on havaittavissa myönteistä muutosta, tuen 

piiristä poistuminen tapahtuu asteittain tuen intensiteettiä keventämällä. Ensin puretaan 
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CICOplus-tuki ja oppilas palaa tehostetun tuen CICO-toimintaan. Kun harjoitellut 

taidot näkyvät arjessa plussajakson jälkeenkin, voidaan aloittaa myös CICO-tuen 

häivyttäminen: luovutaan pistekortin käytöstä, säännöllisestä päivittäisestä 

huoltajayhteydenpidosta, ohjaajan yksilöllisestä tuesta aamu- ja iltapäivisin sekä koulun 

CICO-tiimin seurantatuesta.  

Yllä kuvattiin CICOplus- ja CICO-tuen purkamiseen liittyvää prosessia, mutta 

oppilaan kaikkea yksilöllistä tukea ei suinkaan tule väistämättä purkaa. Tärkeää on 

muistaa, että kaikissa tapauksissa oppilas on aina yleisen tuen piirissä. Onkin tärkeää 

miettiä CICO-jakson jälkeistä tuen tarvetta ja tehdä päätöksiä siitä, kuinka myönteistä 

kehitystä tuetaan jatkossa, kuinka oppilas saa palautetta käyttäytymisestään ja miten 

oppilasta tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla menestymään opinnoissaan oman 

potentiaalinsa mukaisesti. Laadukkaasti toteutettu yleinen tuki opettaa oppilaalle 

odotusten mukaista käyttäytymistä kouluympäristössä myös CICOplus- ja CICO-

tukijaksojen jälkeen. 
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Liite 1: Haastattelu 

Käyttäytymisen arviointi tehostetun tuen interventiota varten (CICO)  
 

Oppilaan valitseminen CICO-toimintaan 

Prosessin vaiheet: 

a) Opettaja ehdottaa tehostettua tukea oppilaalle, joiden on vaikea noudattaa koulun sääntöjä ja/tai 

suorittaa arjessa päivittäin toistuvia toimintamalleja ja tehtäviä. Opettajan arvion mukaan oppilas 

tarvitsee käyttäytymiseen tai arjen toimintojen suorittamiseen liittyvää korjaavaa palautetta 

päivittäin (CICOa päivittäiseksi seuranta- ja ohjausvälineeksi). 

 

b) Koulutiimin jäsen täyttää opettajan kanssa keskustellen tämän lomakkeen (Käyttäytymisen arviointi 

tehostetun tuen interventiota varten, CICO). 

 

c) Havainnointivaiheeseen edetään niiden oppilaiden kanssa, joiden tilanne on vakava (vaihe 4) ja 

ongelmallisen käyttäytymisen todennäköisyys korkea (vaihe 5). 

 

d) Opettaja havainnoi oppilasta ennen tuen aloittamista pistekortin avulla 3–5 koulupäivänä. 

 

e) Tehdyn alkuarvioinnin (haastattelu + seuranta) perusteella koulutiimi päättää CICO-tuen sekä 

tarvittavien muiden tukitoimien aloittamisesta. 

 

Siirtyminen tarvittaessa CICOplus-toimintaan 

f) Oppilas on saanut laadukkaasti toteutettua CICO-tukea vähintään viiden viikon ajan. Koulutiimissä 

on todettu, ettei tuki riitä oppilaalle ja oppilas siirtyy CICOplus-vaiheeseen.  

 

g) Koulutiimin jäsen täyttää opettajan kanssa keskustellen haastattelulomakkeen lisäsivut 

Käyttäytymisen arviointi tehostetun tuen interventiota varten (CICOplus). 

 

h) Tuen suunnittelussa hyödynnetään oppilaan päivittäisistä seurantakorteista saatua 

havainnointitietoa sekä ohjaajan keräämiä havaintoja. 

 

i) Oppilaan kanssa täytetään itsearviointilomake, johon voidaan pyytää myös huoltajien kommentit. 

 

j) Arvioinnin kokonaisuus (haastattelu + seurantatiedot + itsearviointi) käsitellään koulutiimissä, jossa 

on läsnä myös oppilaan huoltajat. Koulutiimi suunnittelee oppilaan yksilöllisen tuen sekä päättää 

check up -tuokioiden sekä tarvittavien muiden tukitoimien aloittamisesta. 

 

 

 

  



Liite 1: Haastattelu 

Käyttäytymisen arviointi tehostetun tuen interventiota varten (CICO)  
 

Vaihe 1 

 

 

Vaihe 2 (Oppilaan profiili) 

Oppilaan vahvuudet (mainitse ainakin kolme): 
 
 
 
 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 

 

Vaihe 3 (Ongelmakäyttäytymisen tunnistaminen) 

Millaista häiritsevää käyttäytymistä oppilaalla on? 

☐myöhästelyä 

☐ välinpitämättömyyttä 

☐ sulkeutuneisuutta 

☐ fyysistä aggressiivisuutta 

☐epäsopivaa kielenkäyttöä 

☐muuta sanallista häirintää 
 

☐muuta häiritsevää 
käyttäytymistä 

☐ tottelemattomuutta 

☐tehtävien tekemättä jättämistä 

☐ itsetuhoisuutta 

☐ varastelua 

 

☐ vandalismia 

☐muuta, mitä? Kirjoita tekstiä 
napsauttamalla tätä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas ja luokka 
 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 

Päivämäärä 
 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 

Haastatteluun vastannut opettaja/opettajat 
 
 
 

Haastattelija 
 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 



Liite 1: Haastattelu 

Käyttäytymisen arviointi tehostetun tuen interventiota varten (CICO)  
 

Vaihe 4 (Tilanteen tunnistaminen) 

 

KÄYTTÄYTYYKÖ OPPILAS ONGELMALLISESTI joissain seuraavista tilanteista? Ympyröi kyllä tai ei. Jos ongelmia on, 

arvioi myös, kuinka vakavia ne ovat. 

Tilanne     Lieviä                     Vakavia 

Kouluun tullessa  Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Yksin työskennellessä tunnilla Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Ryhmätöissä   Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Ei-ohjatuissa tilanteissa luokassa Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Opetusta kuunnellessa  Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Välitunneilla   Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Ruokailussa   Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Käytävillä ja yhteisissä tiloissa Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

WC:ssä käydessä  Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Koulun retkillä (esim. uimahallissa) Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Koulun yhteisissä kokoontumisissa 

(esim. juhlissa)  Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

Koulukuljetuksissa  Kyllä Ei  1     2     3     4     5     6     7     8     9 

 

Onko joitain muita tilanteita, joissa käyttäytymisen ongelmia ilmenee? Kuinka vakaviksi arvioit ne? 

     Lieviä                     Vakavia 

________________________________________________________ 1     2     3     4     5     6     7     8     9 

________________________________________________________ 1     2     3     4     5     6     7     8     9 

________________________________________________________ 1     2     3     4     5     6     7     8     9 
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Käyttäytymisen arviointi tehostetun tuen interventiota varten (CICO)  
 

 

Vaihe 5  (Käyttäytymisen tuen kiireellisyysjärjestyksen tunnistaminen) 

Tunnista kiireellisintä puuttumista vaativat tilanteet. Valitse vain tilanteet, joissa 
ongelmakäyttäytyminen on vakavaa tai hyvin häiritsevää (vaihe 4) ja ongelmallisen käyttäytymisen 
todennäköisyys on arviosi mukaan 7, 8 tai 9. Yhdistä tilanteita vain mikäli (a) tilanteet tai toiminta ovat 
erittäin samankaltaisia ja (b) ongelmakäyttäytyminen on samankaltaista. Täytä tarkempi kuvaus 
jokaisesta puuttumista vaativasta tilanteesta. 

 toiminta, tilanne, sisältö ongelmallisen käyttäytymisen 
kuvaus 

Ongelmallinen tilanne 1 
 
 

 
 
 
 

      

Ongelmallinen tilanne 2 
 
 

 
 
 
 

      

Ongelmallinen tilanne 3 
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Käyttäytymisen arviointi tehostetun tuen interventiota varten (CICO)  
 

Huomaa! Täytä arviointilomaketta tästä eteenpäin vain 

CICOplus-vaiheessa! 

Vaihe 7 (Taustatekijät) 

Mitkä taustatekijät vaikuttavat oppilaan käyttäytymiseen? (Huomioitavia asioita oppilaan kotitilanteessa, 

terveydentilassa tms.) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Vaihe 8 Käyttäytymiseen vaikuttavat tilannetekijät, tarkennus 

Valitse tilanteet, joissa tai joiden yhteydessä häiritsevää käyttäytymistä usein esiintyy 

☐epäonnistuminen / ongelmien    
    selvittelytilanne edeltävällä tunnilla 

☐epäonnistuminen /ongelmien  
    selvittelytilanne aikaisemmin päivällä 

☐ konflikti kotona 

☐ konflikti kavereiden kanssa 

☐nälkä 

☐väsymys 

☐unohtunut lääkitys 

☐muutos rutiineissa 

☐tekemättömät läksyt 

☐muu, mikä? 

 

Valitse tekijät, jotka laukaisevat todennäköisesti häiritsevän käyttäytymisen 

☐itsenäinen työskentely tunnilla 

☐ryhmätyö 

☐opetuksen seuraaminen 

☐ siirtymä 

☐vapaa tilanne 

☐muusta ryhmästä eristäminen 

☐nuhtelu tai ojentaminen 

☐muu, mikä? 

 

Vaihe 9 (Käyttäytymistä ylläpitävät palautteet) 

Mitä asioita oppilas näyttäisi häiritsevällä käyttäytymisellä saavuttavan?  

 
 
 
Saavuttaako oppilas ongelmallisella 
käyttäytymisellään seuraavia? 

 
KYLLÄ 

 
EI 

 
 
Välttyykö oppilas 
ongelmakäyttäytymisensä ansiosta 
seuraavista? 

 
KYLLÄ 

 
EI 

Aikuisen huomio   Vaikean tehtävän tekeminen   

Kavereiden huomio   Nuhtelu, ongelmien selvittely   

Lisää aktiivisuutta    Kavereiden negatiivinen huomio   

Tavaroita, rahaa tai etuuksia   Fyysinen rasitus   

Muuta?   Aikuisen huomio   

   Muuta?   

 

Tunnista käyttäytymistä ylläpitäviä palautteita: Ylläpitääkö aikuisen toiminta ongelmakäyttäytymistä? 
Mikä alkaa tai mikä loppuu häiritsevän käyttäytymisen myötä? Mitä sinä teet? Mitä muut oppilaat tekevät? 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Vaihe 10  (Oppilaan tukemisen suunnitelma CICOplus-vaiheessa) 

Yhteenveto (Huom.! Tätä käytetään tuen suunnittelun lähtökohtana) 

Ongelmakäyttäytyminen, 
johon tukea suunnataan 
 

Käyttäytymiseen 
vaikuttavat taustatekijät 
ja mahdolliset 
vaikuttamiskeinot 
 

Välittömät 
käyttäytymiseen 
vaikuttavat 
tilannetekijät ja 
vaikuttamiskeinot  

Käyttäytymistä ylläpitävät 
palautteet ja 
vaikuttamiskeinot 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Arvioi (1–6), kuinka oikealta yllä oleva kuvaus oppilaan ongelmakäyttäytymisestä vaikuttaa. 

 

1         2                    3           4                 5          6 

Ei ollenkaan varmaa, että kuvaus on oikea     Erittäin osuva 

 

Check up -tuokiot tapahtuvat ______________________(aika)_________________________(paikka) 

Tuokioilla harjoitellaan seuraavia sosiaalisia taitoja (katso myös oppilaan itsearviointia!): 

 

 

 

 

Palkkioksi CICOplus-vaiheessa sovitaan  

Lisäksi CICOplus-ohjaajan työaikaa suunnataan seuraavasti:  

 

 

 

 

 

Seuraava tapaaminen on 
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Arvioi itse, miten onnistuu 

 

 
Keskeiset koulussa selviytymisen taidot 
(oppilaalle voi antaa esimerkkejä) 

Onnistuu  

aina 

Onnistuu 

joskus 

Onnistuu 

harvoin 

kuunteleminen (esim. ohjeiden kuunteleminen)    

ohjeiden noudattaminen    

häiriötekijöiden huomiotta jättäminen (esim. kaverin 
jutut) 

   

kohtelias kielenkäyttö    

 
Ihmissuhdetaidot 
(oppilaalle voi antaa esimerkkejä) 

Onnistuu  

aina 

Onnistuu 

joskus 

Onnistuu 

harvoin 

jakaminen ja vuorotteleminen    

luvan kysyminen    

mukaan porukkaan liittyminen    

keskusteluun osallistuminen (esim. oppitunnilla)    

tunnilla vastaaminen    

oman vuoron odottaminen    

aikuisen huomion saamisen odottaminen    

keskustelun aloittaminen    

kehujen vastaanottaminen    

kehujen antaminen    

 
Ongelmanratkaisutaidot 
(oppilaalle voi antaa esimerkkejä) 

Onnistuu 

aina 

Onnistuu 

joskus 

Onnistuu 

harvoin 

avun pyytäminen    

anteeksi pyytäminen    

seuraamusten ja rangaistusten hyväksyminen    

koulutehtävien suoritustavan selvittäminen     

tehtävien tekeminen loppuun    

ongelmatilanteiden välttäminen    

omien ja toisten tunteiden ymmärtäminen    

epäonnistumisen sietäminen    

 

Mitä näistä taidoista olisi tärkeä harjoitella? Miten se voisi auttaa sinua koulupäivän sujumisessa? 

____________________________________________________________________________ 
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Miten toimit, jos             

näet kiusaamista   

häviät     

suutut    

joudut syytetyksi   

jäät ulkopuoliseksi   

kaverit painostavat    

sinua pelottaa   

joku on sinulle vihainen  

joudut tappeluun   

The Stop & Think Social Skills Program (Knoff, 2005) 

Huoltajien kommentit: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Mitä käyttäytymisen taitoja huoltajat toivoisivat, että koulussa opetettaisiin enemmän? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Huoltajien allekirjoitukset: 

___________________________  ________________________________ 




