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Hyvä erityisavustaja Mika Parkkari!

Kiitoksia äskeisestä tapaamismahdollisuudesta.

Haluan kuitenkin vielä antaa lukiolakikanteluni lukuohjeita. Selostan, e ä
asialle tarvi aisiin oma hallituksen esityksensä ripeällä aikataululla, koska
siihen tulisi korjaus toiseenkin, samasta syystä aiheutuneeseen ongelmaan.

1) Uskonnon ja ET:n valinnaisuu a koskevan lukiolain 16 §:n 7 momen n
täsmentämiselle olen ehdo anut seuraavat kolme eri vaihtoehtoa:

Vaihtoehdot "ankara sananmukainen" ja "täysi valinnanvapaus" on muotoiltu
kursiivilla 29.12.2019 päiväämäni kirjoitukseni "Lukiolain vaihdu ua: Kantelu
oikeuskanslerille val oneuvoston asetusten 45-46/2017 esi elystä" sivulla 3.

Vaihtoehto "paluu vanhaan" on taas muotoiltu kursiivilla 30.12.2019 päiväämäni
kirjoitukseni "Lukiolain vaihdu ua: Kantelu oikeuskanslerille val oneuvoston
asetusten 45-46/2017 esi elystä: PAREMPI SÄÄDÖSMUOTOILU" ainoalla sivulla.

2) Kantelukirjoitukseni 29.12.2019 ja sen kolme täydennystä 29.12.2019,
30.12.2019 ja 7.1.2020 eivät vaadi pohjakseen perehtymistä kolmeen aiempaan
kantelukertaani. Toivon edelleenkin, e ä tätä kanteluani ryhdytään kunnolla
tutkimaan. Silloin opetus- ja kul uuriministeriöltä pyyde äisiin selvitys
ja lausunto. Tällöin ministeriön jonkun virkamiehen olisi lue ava neljä
kirjoitustani 29.12.2019 - 7.1.2020. Muuten ehkä kukaan ei lue. Ks. seuraava.

3) Tapaamisessamme jäi minulta huomau ama a seuraava. Kumo aessa
lukioasetuksen 15 §:n 2 momen  unohde in nykyisen lukiolain 63 §:n
2 momen in sisältyvä edellisen lukiolain 7 §:ää koskeva, laissa
1499/2016 mukaan tullut siirtymäsäännös, jonka nojalla taito- ja taideaineet
(liikunta edellisiin mukaan lue una) sekä terveys eto eivät ole
vapaaehtoisia lukiokoulutuksen ennen 1.1.2017  "18 vuo a täyte yään
aloi aneille". Myös tätä ongelmaa tarkastelin kirjoituksissani.
Samoin siirtymäsäännös unohtui kumo aessa asetuksella 46/2017 lukion
tun jakoasetuksen 10 §:n 8 momen .

Korjaukseksi ehdo n lisä äväksi lukiolakiin ensimmäisen kirjoitukseni
sivulla 7 olevat kaksi kursiivilla kirjoi amaani virke ä. Jälkimmäisen
virkkeen perustelun sivuu n, mu a jonkinlaisen korjauksen tarve ilmenee
esimerkistä, joka oli (myös ministeriön edoksi toimi amani)
8.11.2019 päiväämäni kirjoitukseni "Täydennys kanteluun oikeuskanslerille
val oneuvoston asetusten 45-46/2017 esi elystä" kohdassa 3).
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Nämä kaksi lisäystä ehdo n tehtäväksi lukiolain 63 §:n 2 momen in.
Näin, vaikka siis lisäyksistä ensimmäiseen oli siirre y aineksia
tun jakoasetuksesta.

4) Siis sekä 16 §:n 7 momen  e ä 63 §:n 2 momen  olisi muute ava
samasta yhteisestä syystä. Tämä puoltaisi sitä, e ä molemmat lisäykset
olisi sisällyte ävä yhteen ja samaan hallituksen esitykseen, joka myös
olisi laadi ava ripeällä aikataululla.

Terveisin
Jouni Luukkainen
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