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Palaatte kirjeissänne 24.4 - 16.6.2017 aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä 1.1.2018 voimaan tulevan perusopetuslain 46 §:n (1507/2016) sisältöä koskevaan asiakokonaisuuteen,
johon liittyen olette saaneet apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan
vastauksen 20.4.2017 (EOAK/2579/2017).
Kerrotte kantelunne tärkeimmäksi tavoitteeksi saada opetus- ja kulttuuriministeriö muuttamaan sanottua 46 §:ää ja samalla harkitsemaan
esittämienne yhdenvertaisuus- ja uskonnonvapausnäkökohtien huomioon ottamista. Olette tehneet opetus- ja kulttuuriministeriölle asiaa
koskevan muutosesityksen, jonka tavoitteena on ”saada alaikäiselle
opiskelijalle täysi puhe- ja päätösvalta opintojaan koskevissa asioissa
kuten on alaikäisellä opiskelijalla lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa”.
Toivotte oikeusasiamiehen tutkivan, ovatko Opetushallituksen
4.5.2015 antama määräys (19/011/2015, Aikuisten perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2015) tai Opetushallituksen 25.2.2016
antama määräys (3/011/2016, Muutos aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2015) lainvastaisia.
Arvostelette myös Opetushallituksen määräystä 12.6.2017 (OPH1280-2017, Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2017, voimaan 12.6.2017), jolla edellä kerrotut määräykset on kumottu. Päätöksellä kumottuja määräyksiä ja niiden mukaan laadittuja
opetussuunnitelman perusteita noudatetaan siihen saakka, kun määräyksen (12.6.2017) mukainen opeutusuunnitelma otetaan käyttöön
viimeistään vuoden 2018 alusta lukien. Pidätte perusteasiakirjan sisältöä monilta osin lainsäädännön vastaisena, mutta toteatte, että
”korjauksena sille ja yhdistyksemme pyrkimyksenä muutoinkin on perusopetuslain 46 §:n muuttaminen”.
Asianne esiteltiin apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalle. Hänen
pyynnöstään ilmoitan Teille vastauksena seuraavan.
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Asiaanne ei ainakaan tässä vaiheessa ryhdytä tutkimaan täällä, koska se on vireillä toisessa viranomaisessa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualueen ylitarkastaja Kirsi Lambergilta 19.6.2017
saadun tiedon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamanne,
tähän samaan asiaan liittyvät kirjoituksenne ovat ministeriössä edelleen käsiteltävänä. Lambergin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö
arvioi kirjoitustenne perusteella puheena olevan lainsäädännön ja sitä
koskevan ohjeistuksen mahdolliset muutostarpeet ja tulette aikanaan
samaan opetus- ja kulttuuriministeriön ratkaisun asiassa.
Siltä osin kuin kirjoituksessanne oli kyse Opetushallituksen jo kumotuista määräyksistä (19/011/2015 ja 3/011/2016), ei apulaisoikeusasiamies katsonut olevan aihetta kirjoituksenne perusteella ryhtyä tutkimaan asiaa.
Kirjeenne ei johtanut apulaisoikeusasiamiehen puolelta enempään.
Tästä vastauksesta lähetetään jäljennös tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualueelle.
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