85. Torstaina 11 päivänä kesäkuuta 1998
kello 2.40
Päiväjärjestys

Päiväjärjestyksessä

olevat asiat:

1) Hallituksen esitys koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi
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Toinen

käsittely

1) Hallituksen esitys koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi ............................. 3275
Hallituksen esitys 86/1997 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp
Lakialoite 52, 65/1995 vp, 18/1996 vp, 5961 , 110/1997 vp
Toivomusaloite 176, 177, 183, 191, 196,
199, 200, 214/1995 vp, 126, 139, 141, 146,
147, 151, 152/1996 vp, 198, 199, 219, 225,
226/1997 vp, 138-141, 143, 149, 151, 152,
156, 160/1998 vp

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 86/1997 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 3/1998 vp
Lakialoite 52, 65/1995 vp, 18/1996 vp, 59-61,
11011997 vp
Toivomusaloite 176, 177, 183, 191, 196, 199,200,
214/1995 vp, 126, 139, 141, 146, 147, 151, 152/
1996 vp, 198, 199, 219, 225, 226/1997 vp, 138141, 143, 149, 151, 152, 156, 160/1998 vp
Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelu:

2) Hallituksen esitys eräiden opetustointa koskevien ja siihen liittyvien lakien
muuttamisesta ja kumoamisesta.............. 3276
Hallituksen esitys 5711998 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 4/1998 vp
Lakialoite 62, 119, 123/1997 vp
Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi
ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Ed. V e h v i 1 ä i n e n : Arvoisa puhemies!
Ehdotan, että ensimmäisen lain eli perusopetuslain yksityiskohtaisen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 3 eli keskustan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus. Tämä merkitsee
muun muassa sitä, että esiopetus toteutetaan 1.
elokuuta 1999 alkaen. Olemme ensimmäisessä
käsittelyssä perustelleet, miksi näin tulee tehdä,
joten en enää tässä vaiheessa käytä tästä tämän
pitempää puheenvuoroa.
Ed. K o r t e n i e m i : Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Vehviläisen ehdotusta.
Pidän myös tärkeänä sitä, että esiopetus toteutetaan alkaen 1.8.1999. Vain sillä tavalla, että se
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otetaan lakiin nyt jo, tämä varmasti toteutuu.
Pelkkä lausumaehdotus sitä ei vielä takaa.
Haluamme tässä yhteydessä myös vielä kiinnittää huomiota opinto-ohjaukseen. On vahinko, että opinto-ohjauksen osalta ei tehty perusopetuslakiin samanlaista lisäystä kuin lukiolakiinja lakiin ammatillisesta koulutuksesta. Näissä laeissahan todetaan, että asetuksella säädetään opinto-ohjauksesta tarkemmin. Toivon,
että hallitus toteuttaa tämän saman periaatteen
asetusta säätäessään myös perusopetuksen osalta. Näin turvataan vastaavanlainen menettely
opinto-ohjauksen osalta myös perusopetuksessa
kuin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

lain 27 §:n 2 momentin kohdalla tulen ehdottamaan, että momentti poistetaan. Se tarkoittaisi
sitä, että vammaisia ja sairaita syrjivästä säännöksestä luovuttaisiin eikä heille asetettaisi puitelain tasolla esteitä päästä ammatilliseen koulutukseen. Mutta palaan asiaan.

Ed. K r o h n : Arvoisa puhemies! Ehdotan,
että lukiolain 9 §:n viimeinen momentti kuuluisi
muodossa: "Opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuksen 15 vuotta täytettyään, opetetaan
hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai
elämänkatsom ustietoa."
Nyt hallituksen esityksessä tämä ikäraja on
18, ja mielestäni muutos olisi perusteltu nimenomaan siitä syystä, että meillä Suomessa 15-vuotias kansalainen voi itse päättää, kuuluuko uskontokuntaan vai ei. Nän tulisi yhdenmukaisuus
myös lukiokoulutuksen puolella. Muutenkin, lukiokoulutushan on vapaaehtoista yleissivistävää
koulutusta, joten mielestäni on epäloogista, että
hallituksen esityksessä on poikkeavia ikärajoja.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys 57/1998 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö 4/1998 vp
Lakialoite 62, 119, 123/1997 vp

P u h e m i e s : Ed. Krohn, pyydän tekemään
tämän ehdotuksen yksityiskohtaisen käsittelyn
puolella.
Ed. V e h k a o j a : Arvoisa rouva puhemies!
Minäkin haluan tässä yhteydessä jo kertoa etukäteen sen, että tulen yksityiskohtaisessa käsittelyssä tekemään ehdotuksen ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillista koulutusta koskevan

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
2) Hallituksen esitys eräiden opetustointa koskevien ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja
kumoamisesta

P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on stvtstysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin sallitaan
asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
P u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
Puhemies: Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on tänään torstaina kello 18,
kyselytunti tänään kello 16.30.
Täysistunto lopetetaan kello 2.49.
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