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Lähetitte eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 7.4.2017 kirjeen,
jossa arvostelitte erityisesti Opetushallituksessa valmisteltavana olevien uusien aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä 1.1.2018 voimaan tulevan perusopetuslain 46 §:n
(1507/2016) sisältöä.
Toivotte oikeusasiamiehen kertovan Opetushallitukselle , että on virheellistä soveltaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa perusopetuslain säännöksiä , joita nimenomaan ei säädetä
sovellettaviksi perusopetuslain 46 §:ssä . Toivoitte myös opetus- ja
kulttuuriministeriölle
kerrottavan , että sen olisi syytä ryhtyä toimiin
1.1.2018 voimaan tulevan perusopetuslain 46 §:n täydentämiseksi.
Kirjeenne mukaan Pääkaupunkiseudun ateistit ry on 7.4.2017 toimittanut opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen perusopetuslain 46 §:n
muuttamisesta yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden tähden.
Toivotte oikeusasiamiehen asettuvan tukemaan esitystänne.
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan puolesta ilmoitan Teille vastauksena seuraavan.
Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on Suomen perustuslain
109 §:n mukaan valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää
hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.
Oikeusasiamies ei voi määrätä viranomaista toimimaan tietyllä tavalla. Oikeusasiamies ei vakiintuneen käytäntönsä mukaan tutki asiaa,
joka on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa.
Perustuslain 3 §:ssä säädetään valtiollisten tehtävien jaosta ja parlamentarismista. Pykälän 1 momentin mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta. Oikeusasiamiehen tehtäviin ei kuulu puuttua eduskunnan lainsäädäntötoimintaan eikä sen taustalla olevaan yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon. Jos
oikeusasiamies havaitsee säännöksissä tai määräyksissä puutteita,
hän voi kiinnittää niihin valtioneuvoston huomiota ja tehdä esityksiä
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niiden korjaamiseksi. Oikeusasiamies antaa myös pyynnöstä lausuntoja ministeriöille lainvalmisteluhankkeista.
Apulaisoikeusasiamies totesi, ettei oikeusasiamiehen tehtäviin kuulu
antaa yksittäisiä laintulkintakysymyksiä tai säädöshankkeita koskevia
oikeudellisia lausuntoja tai muuta tukea yksityisille tahoille.
Edellä kerrotun valossa apulaisoikeusasiamies totesi, ettei asiaa kirjeenne perusteella ole aihetta ryhtyä täällä enempää tutkimaan.
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