
 

 

KYSYMYKSIÄ ja VASTAUKSIA  
KOSKIEN HUOLTAJAN KUULEMISTA 

 
 

1. Mitä käytännössä tarkoittaa, että pedagogisessa selvityksessä tulee kiinnittää 

erityistä huomiota oppilaan ja huoltajan kuulemiseen? 
 

Huoltajan kuulemisessa tulee huomioida, että huoltaja on ymmärtänyt mihin 

pedagogisella selvityksellä pyritään. Kuulemiskohdassa tulee selkeästi ilmetä 

huoltajan mielipide:  
- lapsen tuen tasoon 

- koulupaikkaan  

- mahdollisiin yksilöllistettyihin oppiaineisiin. 
 

Esim. Huoltaja X on samaa mieltä/eri mieltä erityiseen tukeen siirtymisestä. 

Opetuksen järjestämisen suhteen huoltaja toivoo, että lapsensa voisi käydä 
lähikoulua/alueellista pienluokkaa/keskitetyn palvelun pienluokkaa. 

 

Vaikka huoltajan mielipide olisi eriävä koulun mielipiteen kanssa, se kirjataan 
sellaisenaan kuulemiskohtaan. 

 

 

2. Milloin ja miten pedagogisen selvityksen tulee olla valmis? 
 

Pedagogisen selvityksen tulee olla kokonaisuudessaan valmis, kun kahden viikon 

kuulemisaika merkitään asiakirjaan alkavaksi. Tällöin asiakirjassa on myös 
oppilashuollon kommentti. 

 

Kun kaksi viikkoa on täyttynyt, huoltaja varmistaa kantansa joko tapaamisessa tai 
kirjallisesti Wilmassa. Asiaa voi hoitaa myös puhelimitse, mutta huomioi, että 

puhelimitse voi myöhemmin tulla eteen tilanne, jossa sana on sanaa vastaan, joten 

kirjallisesti ilmaistu kanta on parempi.   
 

Tästä laitetaan merkintä kuulemiskohtaan. Käytännössä katsoen kuulemiskohdassa 

voi olla kirjattuna useampi tapaaminen, koska pedagogista selvitystä laaditaan 

yhteistyössä huoltajan kanssa. Tärkein on kuitenkin huoltajan kommentti 
kuulemisajan tultua täyteen. 

 

Joskus huoltaja toivoo, että asiakirja lukitaan nopeasti, ennen kahden viikon 
kuulemisajan täyttymistä. Tällöin asiasta on oltava huoltajan kirjallinen vahvistus 

esim. Wilmassa. 

 
Ja huom! "Huoltaja hyväksyy pedagogisen asiakirjan sisällön" ei ole riittävä 

kuuleminen. Siitä ei selviä huoltajan oma kanta tuen tasoon, koulupaikkaan tms. 

 

3. Mitä tarkoittaa, että huoltajalle ja oppilaalle on selkeästi ilmoitettava kuulemisen 
tarkoitus pääsääntöisesti kirjallisesti (esim. kuulemiskirje, sähköposti, wilma-
viesti) (hallintolaki 36 §)? Miten ilmoitan kuulemisesta selkeästi? 

Kuulemisen tarkoitus on hyvä kertoa jo ensimmäisellä tapaamiskerralla laadittaessa 

pedagogista asiakirjaa yhdessä huoltajien kanssa. 



 

 

Huoltajan on ymmärrettävä, että hänellä on kaksi viikkoa aikaa kommentoida 
valmista selvitystä ennen sen lukitsemista. Asianmukaista on laittaa huoltajalle viesti 

kuulemisajan alkamisesta, jolloin valmis pedagoginen selvitys on luettavissa 

Wilmasta. Samalla on hyvä sopia yhteydenotosta kuulemisajan umpeuduttua. 

Kun asiakirja on kokonaisuudessaan valmis ja kuuleminen voi alkaa, on siitä 
ilmoitettava huoltajalle selkeästi, mielellään kirjallisesti. Kuulemisajan päätyttyä 

kuulemiskenttään kirjataan huoltajan kommentti. 

 

4. Miten kuulemiseen liittyvät kommentit voidaan toteuttaa huoltajien kanssa, 

joiden äidinkieli ei ole suomi ja osa huoltajista on myös luku- ja 

kirjoitustaidottomia? 

Tähän tulkki on varmasti viisain ratkaisu. Opettaja voi myös avustaa huoltajia 

muotoilemaan sanamuodot kuulemiseen. 

 


