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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 
 

ESITYSLISTA 110/2002 vp 

 

Keskiviikko 4.12.2002 kello 09.30 
 
 

1. Nimenhuuto 
 

2. Päätösvaltaisuus 

3 .  HE 205/2002 vp laeiksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun  lain   11 ja  16 §:n 
muuttamisesta 

Jatkettu   I käsittely 

Kuultavana: 
—     oikeustieteen  lisensiaatti Pentti Arajärvi 

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. 

4. HE   198/2002   vp   laiksi  Kainuun hallintokokeilusta Jatkettu   I 

käsittely 

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. 
 

5. HE   114/2002   vp    laiksi  sähkömarkkinalain muuttamisesta 
HE 218/2002 vp laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumark-kinalain 4 luvun  6 
§:n muuttamisesta 

Jatkettu   I käsittely 

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. 
 
 
klo 10.00 

 

6 .  HE   170/2002   vp uskonnonvapauslaiksi ja   eräiksi  siihen liittyviksi 
laeiksi 
LA    121/2002    vp laiksi  perusopetuslain ja    lukiolain muuttami- 
sesta   (Irina  Krohn /vihr ym.) 
HE   204/2002    vp hautaustoimilaiksi 

Jatkettu   I käsittely 

Kuultavina: 
— lainsäädäntöneuvos Matti Lahtinen, opetusministeriö 
— ylitarkastaja Joni Hiitola, opetusministeriö 
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— lainsäädäntöneuvos  Tuula Majuri, oikeusministeriö 
— professori Mikael Hiden 
— professori (emeritus) Juha Seppo 

Seuraava kuuleminen on tiistaina 10.12.2002. 
 

7 .  HE    76/2002   vp   laeiksi  sukusolujen ja   alkioiden   käytöstä hedel- 
möityshoidossa ja     isyyslain muuttamisesta 

Jatkettu   I käsittely 

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos. 

Esitellään luonnos. 

Yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 
 

8. Muut asiat 
 

9 .  Seuraava kokous 

Seuraava kokous on torstaina 5.12.2002 klo 9.00. 



 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Kaikissa hallituksen esitykseen 205/2002 vp sisältyvissä laeissa tavoitteena on edistää oppilaiden 
tervettä kasvua ja kehitystä erityisesti parantamalla kodin ja koulun välistä yhteistyötä lisäämällä 
oppilaitosten velvollisuuksia, siirtää eräitä nykyisin asetuksessa olevia lain tasolle kuuluvia 
säännöksiä lakiin sekä uudistaa kokeilua koskevia säännöksiä. Näissä suhteissa minulla ei ole 
erityistä huomautettavaa. Merkittävää on oppivelvollisuuden valvonnan vahvistuminen, kun 
opetuksen järjestäjälle asetetaan velvollisuus ilmoittaa oppilaan luvattomista poissaoloista oppilaan 
huoltajalle. 
 
 

Järjestyksen ylläpitäminen ja siihen liittyvät menettelyt 
 
Merkittävin lainsäädännön muutos liittyy oppilaan kurinpitoon ja kurinpitoon liittyviin menettelyihin. 
Uutena rangaistuksena ehdotetaan otettavaksi käyttöön opetuksen epääminen. Rangaistuksen 
käyttö edellyttäisi toisen oppilaan tai koulussa työskentelevien turvallisuuden vaarantumista tai 
uhkaa siitä. Opetuksen epäämistä koskevat välitöntä päätöksentekoa koskevat säännökset ovat 
mielestäni asianmukaiset, kun otetaan huomioon säännöksen luonne turvaamistoimenpiteenä. 
Huomioon on otettava, että toistuva opetuksen epääminen saattaa vaarantaa oppivelvollisuuden 
täyttämisen. 
 
Lakiehdotusten mukainen häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen 
tarvittaessa fyysisin keinoin on perusteltu. Tilanteessa ovat vastakkain poistettavan oppilaan 
oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja muiden oppilaiden oikeus 
opetukseen, jota perusopetuksessa vahventaa vielä oppilaiden oppivelvollisuus, sekä toisinaan 
oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Koulussa työskentelevien henkilöiden kannalta saattaa 
kyseessä olla heidän henkilökohtaisen koskemattomuutensa tai turvallisuutensa suoja. 
Poistettavalla oppilaalla on kuitenkin myös oikeus opetukseen ja perusopetuksessa hän on lisäksi 
oppivelvollisuuden alainen. Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan oppilaan ei kuitenkaan voida 
katsoa käyttävän oikeuttaan opetukseen. 
 
Poistamistilanteet ovat mahdollisesti emotionaalisesti herkkiä ja oikeusturvaloukkauksia saattaa 
niiden yhteydessä syntyä helposti. Oikeusturvasyistä pitäisin perusteltuna, että häiritsevää 
oppilasta poistettaessa paikalla tulisi olla vähintään kaksi koulussa työskentelevää henkilöä. Itse 
tilanteessa oikeusturvaa tarvitsee poistettava oppilas ja mahdollisissa jälkiselvittelyissä saattaa olla 
kyse oppilasta poistaneen henkilön oikeusturvasta. Tällöin olisi tärkeää, että paikalla olisi ollut 
myös aikuinen henkilö, jolla ei ole välitöntä henkilökohtaista yhteyttä poistamiseen ja joka ei ole 
ollut osapuolena poistamiseen johtaneessa päätöksenteossa ja toimenpiteiden tarpeen 
arvioinnissa. Tällainen järjestely varmistaa myös sen, ettei luokasta poistettu oppilas tai muu 
luokka jää välittömästi ilman aikuisen läsnäoloa. 



 

Muutoksenhaku 
 
Muutoksenhakua koskevat säännökset ehdotetaan osittain uudistettaviksi. Säännöksissä 
luetellaan yksityiskohtaisesti nimettyä oppilasta koskevien päätösten osalta, miltä viranomaiselta, 
hallinto-oikeudelta vai lääninhallitukselta, niihin haetaan muutosta. Lakiehdotuksissa on yleinen 
muutoksenhakukielto muissa nimettyä oppilasta koskevissa päätöksissä. Asianmukaista on, että 
mahdollisuus hakea muutosta on yleinen PL 21 §:n mukaisesti. Muutoksenhakukielto tulisi poistaa 
ja jättää muutoksenhakumahdollisuus yleisten periaatteiden mukaiseksi. 
 
Lakiehdotusten mukaan oppilaan arviointia koskevaan päätökseen, jonka lääninhallitus on 
antanut, ei saa hakea muutosta valittamalla. Säännökseen ei ole kirjoitettu valituskieltoa, mutta 
perusteluista saa tämän käsityksen ja aiemmin lainsäädännössä on ollut nimenomainen 
valituskielto. Oppilaan arviointi on olennaisesti opetukseen kuuluva sen luonteinen asia, joka 
huonosti sopii tuomioistuinkäsittelyyn. Arviointi onkin mielestäni selkeästi osa opetusta ja riittävää 
on, että siihen voidaan koulun sisäisesti ja opetusta valvovan viranomaisen toimenpitein puuttua. 
Poikkeuksen tähän tekee päättöarvio, joka säätelee mahdollisuuksia jatkokoulutukseen. PL 21 §:n 
mukaan etua, oikeutta ja velvollisuutta koskeva päätös on voitava saattaa tuomioistuinkäsittelyyn. 
Niistä ongelmista huolimatta, joita opetuksen arviointi tuomioistuimessa aiheuttaa, pitäisin jatko-
opintonäkökohdan vuoksi tarpeellisena, että päättötodistus voidaan oikaisumenettelyn jälkeen 
saattaa PL 21 §:n mukaisesti tuomioistuimen arvioitavaksi. 
 
Perusopetuslain 42 §:n 5 momentin mukaan ei lääninhallituksen päätöksiin saa eräissä 
tapauksissa hakea muutosta valittamalla. Vaikka lääninhallituksen päätöksen varaan jäävät asiat 
ovat luonteeltaan vähäisiä opetuksen järjestelyä ja opetuksen vastaavuuden arviointia koskevia 
kysymyksiä, tulisi niistä olla oikeus hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen, jollei niitä voida 
pitää opetuksen osana. Sama koskee lukiolakiehdotuksen 34 §:n 5 momenttia ja ammatillista 
koulutusta koskevan lakiehdotuksen 44 §:n 5 momenttia 
 
 

Voimaantulosäännökset 
 
Ehdotetut lait on tarkoitus säätää tulemaan voimaan tiettynä päivänä. Eräiden muutosten 
voimaantulosta määräisi tosiasiallisesti opetushallitus, jonka toimivaltaa rajoittaa viimeinen 
mahdollinen päivämäärä. Lukiolain muutokset tulisivat voimaantulosäännöksen mukaan vielä 
erikoisemmin, kun viimeinen mahdollinen voimaantulopäivämääräkään ei ole laissa, vaan 
nimeltään mainitussa valtioneuvoston asetuksessa. Kyseessä ovat toimenpiteet, jotka edellyttävät 
moniportaista valtion ja kuntien päätöksentekoa, joten menettely on ehkä tarkoituksenmukainen. 
Säännökset täyttävät kuitenkin huonosti PL 79 §:stä ilmenevät tavoitteet. 
 
 
 

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002 
 
 
 
 
 

Pentti Arajärvi 


