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Opetustoimenjohtaja Kaisu Toivonen
Espoon kaupunki
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
(Kamreerintie 3 B)
PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Oheisessa muistiossani Vaatimus katsomusaineiden opetusjärjestelyistä (7.11.2006)
esitän yksityiskohtaisen ja perustellun vaatimuksen Espoon kaupungin suomenkieli-
sen opetuksen tulosyksikölle järjestää mahdollisimman pian Espoon kaupungin perus-
opetuksen kaikilla luokka-asteilla kirjallinen kysely jokaisen sellaisen oppilaan huolta-
jille, joka ei nykyään ole perusopetuslain 13 §:stä pääteltävissä olevassa oletusarvoises-
sa katsomusaineopetuksessa tai sen vastineessa. Vastaavalla tavalla on meneteltävä
ensi keväänä uusien koulutulokkaiden katsomusaineopetusjärjestelyissä.

Kyselyn tarve seuraa perusopetuslain muutoksesta vuonna 2003, korkeimman
hallinto-oikeuden antamasta perusopetuslain tulkinnasta vuonna 2004, eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehen kannanotosta vuonna 2005 sekä Opetushallituksen näihin
perustuvasta muistiosta vuonna 2006. Muistiossani osoitan Espoon kaupungin pe-
ruskoulun nykyisen tilanteen tarkastelulla, että tulosyksikkö on hoitanut riittämät-
tömällä tavalla lainmuutoksen toimeenpanon ja laiminlyönyt kokonaan muuttuneen
laintulkinnan huomioonottamisen.

Myönnän, että virasto on hajauttanut päätöksentekoa rehtoreille ja että rehtorit
ovat ilmeisesti toimineet mainitsemaani tulkintakysymystä lukuunottamatta ainakin
suurimmassa osassa tapauksia oikein. Mutta eivät välttämättä tietyissä tapauksissa.
Ja virastolla on käsittääkseni silti ohjaus- ja valvontavastuu.

Tämä on sangen vakavaa. Itse näin suuren työn kannellessani syyskuussa 2003
eduskunnan oikeusasiamiehelle tavasta, jolla Espoon kaupungin [silloinen] suomen-
kielinen koulutuskeskus oli toteuttanut perusopetuslain muutoksen. Voitin kantelu-
ni sikäli, että Opetushallitus joutui korjaamaan muistionsa, jota koulutuskeskus oli
noudattanut perusopetuslain sijasta. Kun sitten vasta valitettavan myöhään ehdin
tutustua siihen, kuinka [nykyinen] suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö oli otta-
nut huomioon erityisesti Opetushallituksen uuden muistion, jouduin vielä valitetta-
vammin ja suureksi pettymyksekseni huomaamaan, että en voikaan täysin luottaa
viranomaiseen. En viranomaisen haluun enkä ehkä kykyynkään tehdä asiat kuten ne
kuuluisi tehdä.

Mutta en tyydy tilanteeseen. Kirjoitin muistiooni toimenpidevaatimuksen, joka
antaa suuntaviitat ohjeistuksen, tiedotteiden ja lomakkeiden laatimiseen.
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En tyydy tähänkään. Sen tähden, että virasto on nyt ilmeisesti uudemman
kerran laiminlyönyt lain muutoksen täyden toimeenpanon ja tällä kertaa ainakin
kokonaan lain tulkinnan muutoksen toimeenpanon, teen tällä samalla päivämääräl-
lä uuden kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Espoon kaupungin suomenkielisen
opetuksen tulosyksiköstä.

Toivon kuitenkin syvästi, että uutta kanteluani ei oteta esteeksi eikä hidasteeksi
vaatimilleni korjaustoimille vaan päinvastoin kannusteeksi virastolle saavuttaa kan-
salaisten luottamus.

Myönnän auliisti, että huoleni lain noudattamisesta johtuu tarkoituksenmukai-
suuslähtökohdista. Mutta en haluaisi joutua ajattelemaan, että havaitsemani on-
gelmat johtuisivat päinvastaisista tarkoituksenmukaisuuslähtökohdista. Ongelmien
korjaamisessa ei tule nyt ainakaan arastella.
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(Yhdistyksemme kotisivun Kantelut-osaston (www.ateistit.fi/kantelut) kohdassa 1 on
nähtävissä koulukanteluasioideni asiakirjoja, kohdassa 1.9 uusimmat.)
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