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Viite: 31.8.2018 vireille tullut kantelu 
 
ASIA: Ohje uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä lukiossa 
 

Arvostelitte kirjeessänne Opetushallituksen ohjetta uskonnon ja elä-
mänkatsomustiedon opetuksen sekä uskonnollisista tilaisuuksista lu-
kiossa järjestämisestä lukiossa (12.01.2018, OPH-76-
201812.01.2018).  
 
Lukiolain 9 §:n 7 momentin ja 1.8.2019 voimaan tulevan uuden lukio-
lain (714/2018) 16 §:n 7 momentin mukaan opiskelijalle, joka aloittaa 
lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, opetetaan hänen valintansa 
mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. 
 
Kirjeenne mukaan voimassaolevan lukiolain 9 §:n 7 momentin tulkinta 
on epäselvä lukioasetuksen 15 §:n 2 momentin (”kahdeksantoista 
vuotta täyttäneen opiskelijan katsotaan aloittaneen opintonsa alle 18 
vuotiaana, jos hän jatkaa saman tai muun koulutuksen järjestäjän 
opetuksessa alle 18 vuotiaana aloittamiaan lukio-opintoja, eivätkä 
opinnot ole olleet keskeytyneenä vähintään vuoden ajan”) tultua ku-
motuksi vuoden 2018 alussa.  
 
Mielestänne syntyneessä tulkinnanvaraisessa tilanteessa Opetushal-
lituksen tulisi täsmentää edellä sanottua ohjettaan niin, että sitä ilme-
nevän tulkinnan mukaan lukion opiskelijalle, joka on täyttänyt 18 vuot-
ta, opetetaan hänen oman valintansa mukaisesti joko uskontoa tai 
elämänkatsomustietoa riippumatta siitä, onko kyseessä nuorille vaiko 
aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaisista opinnoista.  
 
Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen pyynnöstä ilmoitan Teille, ettei 
asiaanne ryhdytä täällä kanteluna tutkimaan. Tämä johtuu seuraavis-
ta seikoista.  
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Oikeusasiamies ja oikeuskansleri eivät valvo toistensa toimintaa. Tä-
män vuoksi oikeusasiamies ei yleensä ota tutkittavakseen asiaa, jon-
ka oikeuskansleri on jo ratkaissut, ellei asiassa ole ilmennyt sellaisia 
uusia seikkoja, jotka antaisivat aiheen uuteen arviointiin. Oi-
keusasiamies ei vakiintuneen ratkaisukäytäntönsä mukaan myöskään 
tutki asioita, jotka ovat vireillä toisessa toimivaltaisessa viranomaises-
sa.  
 
Oikeuskanslerinviraston kirjaamosta 3.9.2018 saatujen tietojen mu-
kaan olitte tähän samaan asiakokonaisuuteen liittyen osoittanut oi-
keuskanslerille 1.6.2018 päivätyn kantelun koskien vuoden 2018 
alusta voimaan tullutta lukioasetusta (dnro OKV/1001/1/2018, oikeus-
kanslerin vastaus 22.8.2018). Olitte edelleen esittänyt tyytymättömyy-
tenne saamanne vastauksen johdosta (dnro OKV/1415/1/2018), mikä 
asia on edelleen oikeuskanslerinvirastossa käsiteltävänä.  
 
Kirjeen ei näin ollen ainakaan tässä vaiheessa antanut apulaisoi-
keusasiamiehen puolelta aihetta enempään.  
 
 
  
Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä 

 


