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Check in Check out (CICO) tehostetun tuen 
toimintamalli käytösongelmien 
kohtaamiseen kouluyhteisössä

Pääsisältö

• Yleinen tuki luo pohjan
• CICO-tuki käytännössä
• Oppilasvalinta
• Tuen aloittaminen koululla ja rakentamisen lähtökohtia
• Tuen lopettaminen ja näyttöä vaikuttavuudesta
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Yleisen tuen pohja
• Yleinen tuki: Koulussa käytettävät sosiaalisten taitojen ohjelmat ja niiden 

systemaattinen toteuttaminen
• Tehostettu tuki: Vahva yleinen tuki + kohdennetut tukitoimet 

(arviolta 15% oppilaista)
• Erityinen tuki: Vahva yleinen tuki + kohdennetut yksilölliset tukitoimet 

(arviolta 2-5% oppilaista)
Tehokas käyttäytymisen tukeminen kouluissa 
• Aikuiset luovat koulun tilanteet sellaisiksi, että ne vahvemmin ohjaavat oppilaita 

toivottuun käyttäytymiseen ja antavat oppilaille hyvää palautetta siitä, miten he 
ovat käyttäytymisessään onnistuneet. Ei oleteta, että oppilaat automaattisesti 
osaavat käyttäytyä toivotulla tavalla. 

• Käyttäytymisodotuksia: 
– tulisi olla vain muutama keskeinen
– sopiminen yhdessä oppilaiden kanssa sitouttaa niiden noudattamiseen
– muodostetaan selkeä toimintaohje
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Yleisen tuen pohja
Kehuva palaute odotusten mukaisesta käyttäytymisestä on 
tehokasta, mutta sitä käytetään kovin vähän. 
- Tunnista oppilaan myönteinen käytös ja vahvista sitä kehumalla!

Toimintaohjeiden harjoittelu 
• Käyttäytymistä voi oppia ja opettaa. Toimintaohjeiden mukaista 

käyttäytymistä täytyy harjoitella.
• Varmista, että oppilaat osaavat sen, mitä heiltä odotetaan.
• Toimintaohjeet elävinä luokassa – näkyvillä, niistä 

muistutetaan, ennalta ohjataan, niiden mukaista käyttäytymistä 
vahvistetaan.  
Yhden kerran kertomisella vain vähän vaikutusta!
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Mitä Check in Check out -tuki on? 
• Tukea, joka on nopeasti saatavilla
• Standardoitu koko koulun yhteinen 

toimintatapa oppilaille, joille yleinen tuki 
ei riitä 

• Kustannustehokas, tutkittu toimintamalli 
• Yksilöllistä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa
• Oppilaiden edistymisen jatkuvaa seurantaa 
• Oppilaalle positiivisia aikuiskontakteja ja 

kannustusta joka päivä 
• Säännöllistä palautetta edistymisestä 
• Tehostettua kodin ja koulun yhteistyötä

CICO-toiminnan tavoite
• Ennaltaehkäistä oppilaan 

ongelmakäyttäytymisen 
muuttumista vakavammaksi 
ja/tai pysyvämmäksi 
toimintatavaksi 

• Poistaa/lieventää oppilaalla 
olevaan ongelmallista 
käyttäytymistä

• Luoda koululle 
standardisoitu toimintamalli 
käyttäytymisen tehostetulle 
tuelle 
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Kenelle CICO sopii? 
• Ongelmallinen käyttäytyminen on säännöllistä, mutta ei toisille vaarallista. 
• Oppilas hakee häiritsevällä käyttäytymisellä huomiota 

(opettajalta, toisilta oppilailta).
• Ongelmallista käyttäytymistä esiintyy monissa tiloissa ja tilanteissa.

Esimerkiksi annetuista ohjeista kieltäytyminen, toisten häiritseminen, 
vaeltelu tai jutustelu oppitunneilla, häiritsevä kielenkäyttö tai tehtävien 
tekemättä jättäminen.

CICO-tuki ei yksin riitä, jos:
• Kyseessä on vakavasti käytöshäiriöinen ja väkivaltainen käytös.
• Käytösongelma vaatii jatkuvan henkilökohtaisen avustajan/ohjaajan.
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Palkkiojärjestelmä
Miksi tarvitaan piste-
järjestelmää ja palkkioita?

• Auttaa oppilasta näkemään 
käyttäytymistään toisten 
silmissä 

• Opettaa tavoitteiden 
asettamista ja edistymisen 
seurantaa 

• Konkretisoi onnistumisen

Palkkiojärjestelmän laatulista

• Kertyminen - jokainen onnistuminen 
kerryttää palkkiota

• Saavutettavuus - hyvä yksilötason palkkio 
on oppilaan mahdollista saavuttaa noin 
viikossa, luokkapalkkion kerryttäminen voi 
kestää 2-3 viikkoa

• Välittömyys - kun tavoitteeseen päästään, 
palkkio on saatavilla heti, mielellään 
samana päivänä

• Mielekkyys - hyvä palkkio on saajalleen 
merkityksellinen

• Yhdenvertaisuus - koulussa tai luokassa 
käytetyt palkkiojärjestelmät ovat 
keskenään verrannollisia
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Miksi CICO toimii? 
Oppilaalle
• Oppilas saa vahvistusta hyvälle 

käytökselle pitkin päivää 
• Joka päivä ainakin yksi 

positiivinen aikuiskontakti 
• Osallistuminen perustuu 

vapaehtoisuuteen 
• Yhdistää käyttäytymisen tuen ja 

akateemisen tuen 
• Yhdistää koulun ja kodin tuen

Koululle
• Toimintamalli kaikkiin 

(valvottuihin) koulun tiloihin ja 
tilanteisiin 

• Yhdistää käyttäytymisen tuen ja 
akateemisen tuen 

• Sitoo resursseja kohtuullisesti 
• Tukea voidaan yksilöidä oppilaan 

tarpeisiin 
• Säännöllinen seuranta ja arviointi 

on helposti toteutettavissa
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Onnistumisen edellytykset

Hyvän CICO-ohjaajan 
ominaisuuksia 
• Osaa ja tuntee toimintamallin 
• On arvostettu, positiivinen 

henkilö oppilaiden keskuudessa 
• Hyvät kommunikointitaidot 

oppilaiden, henkilökunnan ja 
vanhempien kanssa 

• Johdonmukainen ja 
systemaattinen, hoitaa sovitut 
tehtävät loppuun

Esteitä onnistumiselle?
• Rehtori ei ole tiimissä/tuen tiimin 

toimintaa 
• Tukimuotoa käytetään 

rangaistuksena oppilaille 
• CICO-ohjaajan puutteelliset 

taidot/motivaatio 
• Toimintamallin odotetaan 

ratkaisevan kaikki ongelmat 
• Tiimin toimintaa ei saada 

käynnistymään

Oppilas, vanhemmat/huoltajat, CICO-ohjaaja, opettajat  
Onnistumiseen tarvitaan yhteinen tahtotila! 

© Anne Karhu



Check in Check out -tapaamiset
Aamulla

• Tarkasta edellisen päivän 
pistekortti. (Kehu 
muistamisesta!)

• Käy läpi alkavan päivän 
pistekortti, muistuta 
käyttäytymisen tavoitteista. 
(Kannusta onnistumiseen!) 

• Muistuta oppilasta antamaan 
päivän pistekortti opettajalle. 

Iltapäivällä
• Laske päivän pisteet (myös 

prosentti-osuus) ja merkitse 
oppilaan korttiin. 

• Merkitse pisteet koulun 
koontitaulukkoon

• Palkitse mikäli tavoite saavutetaan! 
(Kehu onnistumisesta!) 

• Jos tavoite ei täyty, kannusta
oppilasta onnistumiseen seuraavana 
päivänä. 

• Palauta kortti oppilaalle huoltajien 
allekirjoituksia varten. 
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Oppilaan valitseminen CICO-tukeen
Prosessin vaiheet
1. Opettaja ehdottaa tehostettua tukea oppilaalle, jonka on vaikea 

noudattaa koulun sääntöjä ja toimintamalleja tai tehdä tehtäviään. 
Opettajan arvion mukaan oppilas tarvitsee käyttäytymiseen tai arjen 
toimintojen suorittamiseen liittyvää korjaavaa palautetta päivittäin. 

2. Koulutiimin jäsen täyttää opettajaa haastatellen lomakkeen 
Käyttäytymisen arviointi tehostetun tuen interventiota varten (CICO). 

3. Havainnointivaiheeseen edetään niiden oppilaiden kanssa, joiden tilanne 
on vakava ja ongelmallisen käyttäytymisen todennäköisyys korkea.

4. Opettaja havainnoi oppilasta seurantakortin avulla 3–5 koulupäivää.
5. Haastattelija esittelee arvioinnin kokonaisuuden (haastattelu + seuranta) 

koulutiimille, joka päättää CICO-tuen aloittamisesta sekä tarvittavien 
muiden tukitoimien aloittamisesta.
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CICO-tuen aloittaminen koululla
Vastuualueet koulussa Suunnittele oman 

koulusi CICO-tuen 
yksityiskohdat

• Ohjelman nimi 
koululla 

• CICO-hetkien 
paikka 

• Palkkiojärjestelmä 
• Muun 

henkilökunnan 
kouluttaminen 

• Varahenkilölista

Tiimi CICO-
ohjaaja

Opettaja Oppilas

Valitsee 
oppilaat 

Aamu- ja 
iltapäivätapaa-
miset

Seuraa oppilaan 
käyttäytymistä 
sovitusti 

Aamu- ja 
iltapäivätapaa-
miset

Valvoo 
toteutuksen 
laatua 

Positiivinen 
palaute! 

Antaa 
positiivista 
suullista 
palautetta 

Huolehtii 
omasta 
seurantakortis-
taan (allekirj.)

Tuloksien 
arviointi ja 
tuen 
muokkaus

Kerää oppilas-
kohtaista 
dataa

Antaa 
tuntikohtaisen
kirjallisen 
palautteen 

Seurantakortit
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CICO-tuen lopettaminen
• Tukijakso kestää yleensä 6-10 viikkoa, mutta osa oppilaista 

saattaa tarvita tukea säännöllisesti 
• Tuen lopettamisesta päättää koulutiimi 
• Lopettamisen tueksi voidaan suunnitella itsearviointivaihe, 

jossa sekä oppilas että opettaja täyttävät pistekorttia 
• Lopettaminen voidaan tehdä myös ”nopealla lopetuksella”.

CICO-tuen nopea lopetus

1. Ajankohtainen, kun useita 100% päiviä 2 viikon sisällä 
2. Lopetustapaaminen huoltajien kanssa 
3. Valmistumista voidaan juhlistaa myös luokassa
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Lopetustapaaminen
• Korostetaan käyttäytymisessä 

tapahtunutta edistymistä 
• Voidaan esitellä oppilaan edistymistä 

kuvaavia graafeja 
• Korostetaan oppilaan (ja huoltajien) 

tekemää työtä, jonka hän on tehnyt 
käyttäytymisen muuttamiseksi 

• Myönteinen ja onnistumista 
korostava tilaisuus 

• Ei muita oppimisen tai koulunkäynnin 
esteitä/murheita tässä tilaisuudessa 

• Korostetaan huoltajille sitä, että 
tukeen voi palata aina tarvittaessa 
palata

1. Opettaja esittelee edistymisen. 
2. Oppilaalle ja huoltajille kerrotaan, 

ettei koulutiimin näkemyksen 
mukaan tukea enää tarvita.

3. Kuullaan huoltajien (ja oppilaan) 
arvioita muutoksesta, tuen 
toimivuudesta ja suunnitelmasta 
lopettaa.

4. Kannustetaan huoltajia jatkossakin 
käyttämään positiivisen ohjaamisen 
keinoja. Autetaan huoltajia 
huomaamaan oppilaan hyvä käytös ja 
onnistumiset.
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Itsearvioinnin kautta lopettaminen
Miller, Dufrene, Olmi, Tingstrom & Filce, 2015. Self-monitoring as a viable option in check in check out

Viikko 1
1. Aamutapaamisten jatkamisesta 

päätetään oppilaskohtaisesti
2. Opettaja ei kerro laittamiaan arvioita, 

mutta antaa edelleen runsaasti 
myönteistä palautetta onnistumisista

3. Arvioiden yhdenmukaisuuden 
vertaaminen iltapäivällä 

HUOM! Mikäli käyttäytymisessä tapahtuu 
notkahdus, palataan takaisin CICO-
vaiheeseen!

Viikko 2
1. Ei aamutapaamisia 
2. Vain oppilas täyttää korttia päivittäin
3. Opettaja täyttää yhden päivän 

(oppilas ei tiedä minkä) 
4. Iltapäivällä tulokset lasketaan 

oppilaan omista arvioista. 

Tuki voidaan lopettaa toisen viikon 
jälkeen, mikäli luokkakäyttäytymisessä ei 
tapahdu ”taantumista”. Tarpeen mukaan 
voidaan palata CICO-vaiheeseeen.

• Kerrotaan oppilaalle ja huoltajalle hyvästä edistymisestä ja tuen lopettamisesta vaiheittain
• Käytössä joka päivä 2 korttia: toista täyttää opettaja, toista oppilas 
• Iltapäivällä vertaillaan merkintöjä: palkkiot kertyvät yhdenmukaisuudesta 
• Vaihe kestää (vähintään) 2 viikkoa
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Etenemistä edistää
• 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.
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Mikä vaikeuttaa/estää? 
• 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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Lisätietoa
Kummi 17. 
Check in Check out (CICO) –
toimintamalli käyttäytymisen 
yksilölliseen tukemiseen

Väitöskirja: Anne Karhu
Check in, check out! : 
käyttäytymisen tehostettua tukea 
lähikoulussa

Tutustu artikkeleihin osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-
7522-7
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