KOULUPSYKOLOGITYÖ

Esite kouluille ja yhteistyötahoille

KUKA?

Koulupsykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen,
oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin sekä psyykkiseen
ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Työote on laaja-alainen
ulottuen yksittäisen oppilaan tilanteen selvittelystä ja tukemisesta
ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään työhön ryhmien ja
kouluyhteisöjen kanssa.
Koulupsykologi tekee yhteistyötä oppilaan, vanhempien, koulun
henkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa luottamuksellisuutta
ja salassapitosäädöksiä noudattaen. Koulupsykologin toimintaa
ohjaavat oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, perusopetuslaki sekä laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

MILLOIN?

Koulupsykologiin voi olla yhteydessä, kun esimerkiksi:
• on huolta oppimisen sujumisesta tai koulunkäynnistä
• on huolta oppilaan tunne-elämän kehityksestä tai vuorovaikutuksesta,
esim. mielialat, pelot tai käyttäytyminen
• lasta, nuorta tai lapsiryhmää on kohdannut kriisi tai vaikea
elämäntilanne
• on huolta ryhmän tai luokan dynamiikasta
• opettajana, yhteistyötahona tai vanhempana kaipaat yhteistä mietintää
lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmatilanteissa

MITEN?
Huoltajat, oppilaat, koulun henkilöstö ja yhteistyötahot voivat suoraan olla
koulupsykologiin yhteydessä. Psykologi perehtyy tilanteeseen ja arvioi,
mikä työskentelytapa on kulloinkin sopivin. Työskentelyn aloittamisesta
ja sen tavasta päätetään yhdessä. Asiakkuus aloitetaan pääsääntöisesti
yhteisellä aloitustapaamisella, jossa koulupsykologi on läsnä. Arvioinnissa
keskeisenä periaatteena on oppilashuollollinen näkökulma.
Koulupsykologin toimintatapoja ovat esimerkiksi konsultaatiot,
yksilötapaamiset ja tutkimukset. Tutkimukseen ei voi suoraan ohjata
vaan koulupsykologi valitsee tilanteeseen sopivan työskentelytavan ja
käyttämänsä menetelmät.

Koulupsykologin tutkimus (yht. n. 15h)
konsultointi

palaveri

Koulupsykologin päätös tutkimuksista

Alkuhaastattelut

Yksilötutkimuskäynnit
ja mahdollinen luokkahavainnointi

Testien ja kyselylomakkeiden
pisteytys ja läpikäynti

Tiedon koonti ja tulosten tulkinta

Palautetapaaminen

Yhteenvedon tai lausunnon kirjoittaminen
Muut kirjalliset työt prosessin aikana, mm. puhelut, Wilmaviestit, konsultointi, aiempien asiakirjojen tilaaminen ja
läpikäynti sekä toiminnan kirjaaminen.
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