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KOULUPSYKOLOGIPALVELUT
 Koulupsykologin tehtävänä on tukea esi- ja perusopetuksessa olevien
lasten koulunkäyntiä, psyykkistä hyvinvointia ja kokonaiskehitystä sekä
kartoittaa ja ennaltaehkäistä oppimisen pulmia
 Koulupsykologi toimii osana koulujen ja esikoulujen oppilashuoltoa.
Koulupsykologi tekee yhteistyötä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja
muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa
 Koulupsykologit työskentelevät esi- ja perusopetuksessa. Jokainen
koulupsykologi vastaa tietystä koulusta tai esikoulusta. Tarkemmat
tiedot kunkin koulupsykologin vastuualueista löydät tämän esitteen
viimeiseltä sivulta
 Ota yhteyttä koulupsykologiin, jos haluat keskustella koululaisen
koulunkäyntiin, oppimiseen tai psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä
huolista. Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttä koulupsykologiin ja
varata ajan
 Koulupsykologiin voit olla yhteydessä pienenkin huolen kanssa.
Koulupsykologien yhteystiedot löydät tämän esitteen viimeiseltä sivulta
 Koulupsykologin palvelut kuuluvat kaikille oppilaille ja ne ovat
maksuttomia
 Koulupsykologin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia

KOULUPSYKOLOGI
 osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön ja tekee ennaltaehkäisevää
työtä kouluilla
 toimii osana koulun oppilashuoltoryhmiä
 tarjoaa asiantuntija- ja konsultointiapua opettajille ja
oppilashuoltohenkilöstölle
 ohjaa ja antaa tukea sekä neuvontaa vanhemmille/huoltajille
 arvioi oppilaiden oppimis- ja toimintaedellytyksiä
 arvioi psyykkisen tuen tarvetta, järjestää tukikäyntejä oppilaille
 suunnittelee tukitoimenpiteitä yhdessä oppilaan, vanhempien/huoltajien,
opettajien sekä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa
 ohjaa tarvittaessa muiden palvelujen piiriin
 tekee yhteistyötä mm. perhetyön, perheneuvolan, lastensuojelun ja
erikoissairaanhoidon kanssa

Koulupsykologien vastuualueet ja yhteystiedot:
Kajaani
Lehtikankaan koulu (1-9 lk) ja alueen esiopetusryhmät
Hanna Heinonen/koulupsykologi, puh. 044 797 4070
Lohtajan ja Kuluntalahden koulu (1-6 lk)
alueen esiopetusryhmät
Ostopalvelu, puh. 044 733 8967
Kätönlahden ja Teppanan koulu (1-6 lk) ja alueen esiopetusryhmät
Minna Niemi/tulosyksikköpäällikkö/koulupsykologi, puh. 044 797 4072
Nakertajan, Jormuan ja Soidinsuon koulu (1-6 lk) ja alueeen esiopetusryhmät
Janne Pesonen/koulupsykologi, puh. 044 797 4071
Lyseo (7-9lk)
Ostopalvelu, puh. 044 797 4992
Seminaarinkoulu (1-2 lk), Keskuskoulu (3-9 lk), Vuolijoen ja Otanmäen koulu (1-9 lk)
ja alueen esiopetusryhmät
Katja Peltoniemi/koulupsykologi, Seminaarinkatu 2, puh. 044 797 5501
Postiosoite: Linnankatu 18 A 7, Kajaani

Kuhmo
Perusopetus ja alueen esiopetusryhmät
Marika Ylhäinen/koulupsykologi, puh. 044 797 4097
Sotkamo
Perusopetus (1-6lk) ja alueen esiopetusryhmät
Kirsi Erkkilä/koulupsykologi, puh. 044 797 4189
Tenetin yläkoulu
Anna Mustonen/nuorisopsykologi, puh. 044 710 1772

Suomussalmi/Hyrynsalmi
Perusopetus ja alueen esiopetusryhmät
Ostopalvelu, p. 050 576 3060
Paltamo/Ristijärvi
Perusopetus ja alueen esiopetusryhmät
Ostopalvelu, p. 044 733 8967
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