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Eduskunnan kirjelmän esittelyn viivästyminen 

ASIAN VIREILLETULO 

Valtioneuvoston yleisistunnossa 24.10.2019 käsiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä 

eduskunnan kirjelmä kansalaisaloitteen hylkäämisestä (Maksuton toisen asteen koulutus 

kaikille; EK 42/2018 vp). Valtioneuvosto päätti merkitä kirjelmän pöytäkirjaan ja ryhtyä 

kirjelmään sisältyvistä eduskunnan lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Valtioneuvoston 

esittelylistan tarkastuksessa havaittiin, että eduskunnan kirjelmä oli saapunut valtioneuvostoon 

4.3.2019. 

 

SELVITYS 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut selvityksen ja lausunnon 27.11.2019 

(OKM/16/022/2019). 

 

SÄÄNNÖKSET 

Eduskunta toimittaa valtioneuvostolle kirjelmällä muut kuin hallituksen lakiesitysten 

hyväksymistä koskevat päätöksensä. Kirjelmä on käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 

(eduskunnan työjärjestys 68 § ja valtioneuvoston ohjesääntö 3 § 2 kohta). 
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RATKAISU 

Arviointi 

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä on todettu eduskunnan kirjelmän esittelyn 

viivästyneen asianomaisen osaston henkilöstö- ja työtilanteen vuoksi. Esittely oli annettu 

tehtäväksi yhdelle osaston kolmesta juristista, mutta sairauslomien ja henkilövaihdosten vuoksi 

tehtävän hoitamatta jäämistä ei havaittu ajoissa. Lisäksi osaston juristien työkuorma oli tästä ja 

hallitusohjelman toimeenpanosta johtuen poikkeuksellisen suuri. 

 

Eduskunnan kirjelmä on sen saavuttua esiteltävä viipymättä valtioneuvoston yleisistunnossa. 

Esittelyn tarkoituksena on saattaa kirjelmä valtioneuvoston tietoon (Valtioneuvoston esittelijän 

käsikirja s. 94). Kyse on valtioelinten välisestä menettelystä, joka edellyttää valtioneuvoston 

toimenpiteitä. Valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyn määräajasta ei ole annettu säännöksiä. 

Valtioneuvoston käytännön toiminnassa ja oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa on usean 

vuosikymmenen ajan katsottu, että eduskunnan kirjelmät on esiteltävä yleisistunnossa ilman 

aiheetonta viivytystä. 

 

Eduskunnan kirjelmä esiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa yli seitsemän kuukauden 

kuluttua sen saapumisesta. Kirjelmän esittely on siten viivästynyt kohtuulliseksi katsottavasta 

määräajasta. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnon mukaan ministeriön asianomainen osasto on 

tapahtuneen johdosta tarkentanut toimeksiantojensa seurantaa. Ministeriön virkamiesjohtoa ja 

juristeja on kirjallisesti muistutettu eduskunnan kirjelmiä koskevasta ohjeistuksesta. Lisäksi 

ministeriön säädösvalmistelun yhteistyöryhmässä on ollut tarkoitus varmistaa tietoisuus 

valtioneuvoston yleisistuntoon menevien asioiden aikatauluista ja toimintaprosesseista. 

 

Johtopäätökset ja toimenpiteet 

Eduskunnan kirjelmän esittely valtioneuvostolle on viivästynyt asiassa, jonka valmistelu on ollut 

opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla. Ministeriö on ilmoittanut ryhtyneensä toimenpiteisiin 

vastaavien viivästysten ennalta ehkäisemiseksi. 

 

Kiinnitän opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota huolellisuuteen eduskunnan kirjelmien 

käsittelyssä ja joutuisuuteen niiden esittelyssä. 

  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79183
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79183
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Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

 

 

 

 

Oikeuskansleri   Tuomas Pöysti  

 

 

 

Esittelijäneuvos, osastopäällikkö  Maija Salo 

 


	Eduskunnan kirjelmän esittelyn viivästyminen
	ASIAN VIREILLETULO
	SELVITYS
	SÄÄNNÖKSET
	RATKAISU
	Arviointi
	Johtopäätökset ja toimenpiteet


