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Kommentteja luonnoksesta "Kysely katsomusopetuksen järjestämisestä Suomessa"

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON SYNTY

Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Erkki Hartikainen valitti 30.9.1978
kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
noudattamista valvovalle Genèvessä kokoontuvalle Yhdistyneiden Kansakuntien
ihmisoikeuskomitealle uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille tarkoitetun
uskontojen historian ja siveysopin uskonnollisuudesta (ja suoranaisesta
kristillisyydestä) oppiaineen opetussuunnitelmassa. Komitea antoi lausuntonsa
9.4.1981. Komitealle uskontojen historia ja siveysoppi olisi käynyt, jos siinä
opetusta annetaan puolueettomasti ja objektiivisesti ja jos siinä kunnioitetaan
uskontoihin kuulumattomien huoltajien vakaumusta. Huomautan, että vaikka valtio
kuvaisi opetusta puolueettomaksi ja objektiiviseksi, opetus voisi silti
ratkaisevasti edelleen olla ateistihuoltajien vakaumuksen vastaista. Mutta
komitea erehtyikin kuvittelemaan, että huoltajilla olisi joka tapauksessa ollut
oikeus korvata uskontojen historian ja siveysopin opetus itse järjestämällään
koulun ulkopuolisella opetuksella (sellainen oikeus koskee vain rekisteröityyn
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvan oppilaan huoltajia). Komitea myönsi
opetussuunnitelman näyttävän ainakin osaksi uskonnolliselta, mutta komitea
uskoi, että ongelman ratkaisemiseksi on ryhdytty asianmukaisiin toimiin.
Hallituksen 12.3.1982 antama esitys peruskoulu- ja lukiolaeiksi ehdotti
oppiaineelle uutta nimeä uskontotieto ja etiikka. Mutta eduskunta päätti, että
uskonnonopetuksesta vapautetuille uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille
oppilaille opetetaan elämänkatsomustietoa, jota sivistysvaliokunnan mietinnön
mukaan ei tule nähdä uskontoon liittyvänä opetuksena. Lait vahvistettiin
27.5.1983, ja ne tulivat voimaan 1.8.1984.

Tämä historia osoittaa, että oleellisinta elämänkatsomustiedossa on, että
kansainvälisen ihmisoikeuselimen mukaan sen on oltava sekulaaria, ellei sitten
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattoman oppilaan huoltajalla ole oikeutta
vaatia siitäkin vapautus ja järjestää oman vakaumuksensa mukainen opetus koulun
ulkopuolella.

On huomattava, että elämänkatsomustiedon sekulaarius tarkoittaa uskontojen
poissa pitämistä opetuksesta [elämistä terveesti], ei "tunnustuksellista"
ateistista uskontojen kriittistä läpikäyntiä [rokotusta tai lääkettä
tartuntatautia vastaan].

Kyselyssä olisi mainittava ainakin se, että elämänkatsomustiedon takana on
valitus kansainväliseen ihmisoikeuselimeen uskontojen historian ja siveysopin
uskonnollisuudesta. 

***

Käyn nyt kriittisellä tavalla kyselyn luonnoksen läpi.

JOHDANTO



Sivu 1 on kirjoitettu silmäänpistävästi uskonnonopetuksen suosijoiden kannalta,
kuten alla tarkastelen. Uskonnot sivuun jättävää opetusta ei ole samalla painolla
korostettu. Kuitenkin jo kohta 100 vuotta sitten, vuonna 1923 voimaan tullut
uskonnonvapauslaki salli vapautumisen uskonnonopetuksesta vaatimatta tilalle
mitään (uskonnon [sittemmin uskontojen] historia ja siveysoppi oli myöhempää
perua, eikä jäänyt elämään, eikä sitä edes ollut oppikouluissa]. 

*Sivu 1, kappaleen 1 loppu: "2000-lukua kuvaavia termejä ovat postmoderni ja
postsekulaari". Internetistä löysin seuraavaa: [José] Casanovalle postsekulaarin
yksi merkitys on "tulla uudelleen uskonnolliseksi". Mutta sen suuntainen kehitys
on suppeata. Suomessa 2000-luvulla suurin uskontoa koskeva ilmiö on
sekulaari, nimittäin kasvanut kirkosta eroaminen. Maailmalla uskonnollinen
terrorismi on taas epädemokraattinen, naisvihamielinen poliittinen ilmiö.

*Sivu 1, toinen kappale: "Kulttuurinen moninaisuus rikkautena". Kulttuuri on
tässä lähinnä peitesana uskonnolle. 

*Sivu 1, toinen kappale: Mainitut uskonnoista ja muista katsomuksista
annettavaa opetusta ohjeistavat kansainväliset asiakirjat ovat uskonnonopetuksen
kannattajien laatimia. Ne eivät voi siksi koskea esimerkiksi Eurooppa-kouluissa
(muualla kuin Helsingissä) annettavaa sekulaaria eli tunnustuksetonta etiikan
opetusta, jota ei tarvitse uskonnollistaa.

*Sivu 1, kolmas kappale: "tunnustuksellisen kristillisen uskonnonopetuksen
korvaamista". Tässä ei viitata Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnan
tulkintaan siitä, milloin uskonnonopetus olisi tunnustuksellista. Kaikki
uskonnonopetus on kuitenkin tunnustuksellista sikäli, että siinä pienille
lapsille kerrotaan uskontojen oppeja totena ja uskonnolliset oliot esitetään
oikeasti olemassaolevina. Lapset uskovat heille kerrotun eli siis TUNNUSTAVAT
uskontojen opit. Opetus ei voisi toimia muuten. Uskontojen oppeja voidaan toki
esittää koulussa myös pelkkinä uskomuksina, mutta silloin sen on tapahduttava
ja on mielekästä tapahtua vain suppeasti ja vain riittävän vanhoille oppilaille,
ja jossain muussa oppiaineessa kuin uskonnonopetuksessa, kuten historiassa.
(Niin meillä keskikoulun historiassa olivat esillä muinaisen Egyptin ja antiikin
Kreikan jumaluudet.)

*Sivu 1, kolmas kappale: "Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että katsomusopetusta
ei lainkaan järjestetä koulussa, vaan se jätetään kotien ja katsomusyhteisöjen
vastuulle. Jokin osa opetuksesta ... esimerkiksi filosofiassa, historiassa tai
maantiedossa". Tässä "katsomusopetuksella" tarkoitetaan selvästi
uskonnonopetusta ja "katsomusyhteisöillä" uskonnollisia yhteisöjä. Ei
uskonnottomassa kodissa ole tarpeen kertoa uskonnoista muuta kuin korkeintaan
uskovien olemassaolo; uskontojen opeista kertominen olisi niiden julistamista,
tai sitten kertomisen olisi oltava torjuvaa. Koko sanaa katsomus ei edes
tarvittaisi, jos ei olisi uskontoja. Yhtymistä tieteen käsitykseen luonnosta
koko todellisuutena ei tarvitsisi kuvata katsomukseksi, vaikka siinähän
on kyse juuri ateismista. Ateistin ei tarvitse kuulua mihinkään erityiseen
ateistiyhteisöön. Virke "Jokin osa opetuksesta ..." antaa ymmärtää, että
esimerkiksi kristinuskon keskeisten oppien selostus historian kirjan sivulla



ei olisi katsomusopetusta (yksi sivu todellakin riittäisi). Siis
"katsomusopetuksella" tarkoitetaan tässä uskontokasvatusta, jolla ainakin kotona
mutta silloin myös koulussa lapset saatetaan uskoviksi. Käytännössä ihmiset
ottaisivat lapsensa mukaan mahdolliseen omaan uskonnonharjoitukseensa, elleivät
sen lisäksi tai sen sijaan ulkoistaisi uskontokasvatusta mahdolliselle omalle
uskonnolliselle yhteisölleen.
 
*Sivu 1, kolmas kappale: "Julkisissa kouluissa katsomuksista annettavan
opetuksen suurta myönteistä merkitystä ... on kuitenkin korostettu". Mutta
sellaisella opetuksella tarkoitetaan siis uskonnonopetusta tai juuri
uskontokasvatusta vastakohtana esimerkiksi historian kirjan suppealle
esitykselle. Uskonnonopetuksella ei kuitenkaan ole kiistämättömällä tavalla
mitään myönteistä merkitystä. Opetuksella käytännössä pyritään tekemään lapset
uskoviksi, koska kodithan eivät niin tee. Ilman julkisten koulujen
uskonnonopetusta ei olisi uskovia oppilaita eli uskonnonopetuksen väitettyä
syytä. Nyt kuitenkin uskontojen käsitys todellisuuden luonteesta kiistää tieteen
käsityksen, ja se on väärin lasta kohtaan. Kouluajan laaja käyttö uskontojen
perusteettomiin oppeihin on väärin sekin. Erityisen pahaa on, että lapsen
uskonnonopetukseen osallistumisen pakottamiseksi hänet pakotetaan olemaan kirkon
jäsen korkeaan 18 vuoden ikään asti.

Toki uskova arvostaa uskontoaan, mutta sen silloin pitäisikin riittää hänelle
motiiviksi hoitaa lapsensa uskontokasvatus itse (mahdollisen uskonnollisen
yhteisönsä tuella); lapsi voisi tällöin myös saada motiivin opiskella
omatoimisesti. Siten ihminen saisi kiittää/syyttää tai syyttää/kiittää yksin
vanhempiaan siitä, että sai uskonnollisen/uskonnottoman kasvatuksen [tavoittelen
nelikentän ilmaisemista!]. Julkinen koulu jäisi silloin asian ulkopuolelle, ja
se voisi keskittyä totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen ilman uskontoihin
liittymistä ja siis kaikille yhteisesti. Se vasta ja aivan oikein olisi suuresti
myönteinen tapa kouluopetuksen järjestämiseksi.

*Sivu 1, neljäs kappale: "Perinteistä tunnustuksellista uskonnon opetusta ja
siitä luopumista ...". Jos uskonnonopetus olisi ylipäätään tunnustuksellista,
se ei perustuslakivaliokunnan mukaan voisi olla pakollista kenellekään.
Nimittäin perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain 11 §:n turvaamaan uskonnon
tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluu myös tunnustuksellinen uskonnon opetus
(PeVL 13/1982 vp; HE 309/1993 vp; PeVM 10/2002 vp). Kuitenkaan saman pykälän
viimeisen virkkeen mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa
vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Mutta vanha, uskonnonopetuksesta
vapauttamista rajoittanut uskonnonvapauslaki olikin säädetty perustuslain
säätämisen järjestyksessä. Uuden uskonnonvapauslain tilanteessa taas
perustuslakivaliokunnan mukaan oman uskonnon opetus ei sisällöltään ole
perustuslaissa tarkoitettua uskonnon harjoittamista (PeVM 10/2002 vp). Nyt on
mielenkiintoista huomata, että perustuslain 11 §:n viimeinen virke tarkoittaa,
että ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti
jumalanpalvelukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen (HE 309/1993 vp).
Siis hartauden harjoittamisen poistaminen uskonnonopetuksesta poisti siitä
tunnustuksellisuuden perustuslakivaliokunnan mielestä. Mutta eihän asia
toisaalta niin ole tunnustuksellisuus-termin tavallisen käytön kanssa, eikä
selvästikään myöskään luonnoksen käytännössä.   



Hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi (HE 170/2002 vp; Säätämisjärjestys)
väittää, että opetukseen ei opetussuunnitelmien perusteiden mukaan enää kuulu
julistuksellisuutta tai hartauden harjoitusta eikä opetus ole enää pitkään
aikaan tarkoittanut uskoon tunnustautumista ja että varsinainen uskonnon
harjoittaminen (kulttiin osallistuminen) ei opetussuunnitelman perusteiden
mukaan kuulu uskonnon opetukseen. Opetuksen julistuksellisuuden kieltäminen
tarkoittaa ilmeisesti sitä, että julistuksellisuus olisi hallituksen esityksen
mukaan ollut perustuslain tarkoittamaa uskonnon harjoittamista. Mutta juuri
julistuksellista opetus on. Jumala välttämättä julistetaan opetuksen aluksi
vaikkapa uskonnollisen laulun sanoin (sellainen laulu on uskonnon harjoittamista
hyvin kriittisessä yhteydessä). Jumala ei ilmesty koeputkesta eikä seuraa
laskutoimituksen tuloksena eikä ole myöskään esimerkiksi historiallinen totuus,
johon olisi vain luotettava. Myös johdatteleva tosiasiailmaisu, että
kristityt uskovat, että on olemassa jumala (tai jopa "Jumala"), vaatii
jatkoselityksekseen julistuksellisuutta. Tämä tekee opetuksesta
tunnustuksellista, tieteen totuuksiin pitäytymätöntä.

*Sivu 2, mallien perusratkaisu 1: "osallistuminen opetukseen [kirjoitusvirhe
korjattu] ei loukkaa kenenkään uskonnon ja omantunnon vapautta". Yhteinen opetus
loukkaa uskonnottomien uskonnon ja omantunnon vapautta, sillä opetus käytännössä
suosii uskontoja ja niiden tieteenvastaista käsitystä todellisuuden luonteesta.
Jos uskonnottomat päättäisivät opetuksesta, uskonnot sivuutettaisiin, mutta se
taas ei loukkaisi uskovan uskonnon ja omantunnon vapautta. [Mielessäni on
vertaus. Liikunnan tunnilla jalkapalloa kilpaa pelatessa ei voiton jälkeen
tuoda esille taannoisen uskonnonopettajani kannan mukaista ajatusta. Hän sanoi
kunnian suomalaisen tuolloin voittamasta kultamitalista kuuluvan Jumalalle, kun
erään oppilaan mielestä se kuului valmentajalle. Opettajan sanat saavatkin minut
mutta eivät välttämättä ketään muuta näkemään liikunnan ateismin opetuksena.]

*Sivu 2, mallien perusratkaisu 2: "pyritään turvaamaan kaikkien uskonnon ja
omantunnon vapaus". Uskonnonopetus saattaa verisesti loukata lapsen uskonnon ja
omantunnon vapautta, koska se ei koulun muun opetuksen tavoin pitäydy tieteen
käsitykseen todellisuuden luonteesta.

*Sivu 2, toinen kappale: "Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat
osallistuvat oman uskontonsa opetukseen." Kirkkoon vasten tahtoaan kuuluva
opiskelija saattaa lukion alusta lähtien torjua uskonnon opetuksen, kunhan
(jo muistakin syistä) eroaa kirkosta ensi tilassa ja suorittaa sitten
elämänkatsomustiedon pakollisen opetuksen. Lukioajan uhkaavan venymisen tähden
vastuullisten huoltajien olisi taivuttava antamaan tälle suostumuksensa ajoissa.
[Olen vakuuttunut, että omatuntoni olisi vaatinut minut toimimaan niin, jos
lukio jo aikanani olisi ollut kurssimuotoinen. Nyt lisäksi pakollisten kurssien
määrä on vähentynyt helpottamaan ratkaisua.]
 
*Sivu 2, kolmas kappale: "lähes aina". Totta, ja löysin yksityisen peruskoulun,
jossa on vain adventistinen uskonto. "Evankelisluterilaiseen kirkkoon tai
ortodoksiseen kirkkokuntaan"; "Muihin rekisteröityihin uskontokuntiin". Olisi
oikeampi kirjoittaa "Evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen
kirkkoon" ja "Muihin, rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin". Nimittäin



uskonnonvapauslaissa tarkoitetut uskonnolliset yhdyskunnat ovat (Suomen)
evankelis-luterilainen kirkko, (Suomen) ortodoksinen kirkko (nimi laissa
2006/985) ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat.

*Sivu 2, kolmas kappale: Elämänkatsomustieto mainitaan vasta nyt. On myös
jätetty korostamatta, että kyseessä on uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattoman
oppilaan/opiskelijan ensisijainen katsomusaine. Uskonnonopetus taas vaatii
oppilaan huoltajan (KHO:n vuosikirjaratkaisun 2004:99 mukaan huoltajien
yhteisen) tai opiskelijan erityisen ilmoituksen/pyynnön.

*Sivu 2, neljäs kappale: "uskontokunnan jäsenyyden". Sanottava täsmällisesti
"uskonnollisen yhdyskunnan". 

*Sivu 2, neljäs kappale: "ei ole tarkoitus olla tunnustuksellista tai
sitouttavaa". Sanat "ei ole tarkoitus" ovat rehellinen lisäys viralliseen
puheeseen. Oikeasti uskonnonopetus on tunnustuksellista ja sitouttavaa.
Opetuksen perustaksi ihminen jopa sidotaan uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyteen
18-vuotiaaksi asti, vaikka hän saattaa hylätä uskontojen opit jo vaikka kuinka
aikaisin. Jos oppilaita ei ole tarkoitus sitouttaa uskontoon, opetuksessa
voitaisiin jossain vaiheessa kertoa, että siihen mennessä kerrottu on puppua,
koulu pyytää tätä anteeksi ja opetus lakkautetaan lopullisesti kaikilta. Mutta
oikeastihan opetus vain jatkuu luonnettaan muuttamatta.

Elämänkatsomustieto taas ei ole nimenomaista ateismin opetusta. Uskontoja on
siinä tarkoitus esitellä vain suppeasti ja vasta myöhään, millä torjutaan 
uskontojen
oppien julistuksellinen vaikutus, jota ei olisi kuitenkaan lupa kritisoida.
Tällä on kaksi seurausta. Ensinnäkin sen oppilas/opiskelija saattaisi
ristiriidattomasti osallistua uskonnolliseen toimintaan koulun ulkopuolella.
Toiseksi opetusta ei saa yhdistää osaksikaan uskonnonopetuksen kanssa, sillä
elämänkatsomustiedon opetuksesta puuttuu ateistinen uskontojen kritiikki (suora
puhe "uskonnot ovat valetta"), jos se edes jälkikäteen oikaisuna tehoaisikaan.
Uskontojen poissa pitäminen opetuksesta on kohtelias tapa suhtautua uskontoihin.

*Sivu 2, neljäs kappale: "se eroaa tunnustuksellisesta opetuksesta myös siinä,
että se ei sisällä uskonnon harjoittamista". Sana "myös" on mielenkiintoinen,
sillä ainakin perustuslakivaliokunnan mukaan tämä sana on tarpeeton ja liikaa.
Millainen uskonnon opetus, jossa ei olisi uskonnon harjoitusta, olisi
tunnustuksellista? Mutta opetuksessa tarvittava julistuksellisuus on sinänsä
uskonnon harjoittamista, vaikka tämä kiistettäisiinkin. Se, että opetus olisi
jonkin uskonnollisen yhdyskunnan oppia mahdollisimman tarkkaan seuraavaa eli
siis sikäli sitä tunnustavaa, ei sinänsä olisi ratkaisevaa.

*Sivu 2, kuudes kappale: "Toinen yhdenmukaistamiseen liittyvä tekijä ovat
erilaiset kokeilut yhteisopetuksen opetusjärjestelyistä eri puolella Suomea.
Näissä on usein eri uskontojen oppimäärien yhdistämisen lisäksi ollut kyse
uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppiaineiden yhdistämisestä." Tällaiset
kokeilut eivät kuitenkaan perustu perusopetuslain 20 §:ssä tarkoitettuun
kokeiluun, jonka mukaan koulutuksen tai opetuksen kehittämiseksi
järjestettävässä kokeilussa voidaan poiketa 14 §:ssä tarkoitetusta tuntijaosta



ja opetussuunnitelman perusteista. Voidaan nimittäin kiistää se, että
yhteisopetuksessa noudatettaisiin tuntijakoa sekä opetussuunnitelman perusteita.
Tällöin opetusluvan myöntäisi opetus- ja kulttuuriministeriö. Jos vaikka
tuntijakoa muodollisesti noudatettaisiinkin, kokeiluluvan myöntäisi
Opetushallitus. Sellaisia lupia ei ole edes pyydetty. Tästä pitäisi kyselyssä
olla varoitus.

Yhteisopetuksessa enemmistöuskonto jyrää vähemmistöuskonnot ja vielä pahemmin
elämänkatsomustiedon. Enemmistöuskonto (uskominen "kuten kirkko opettaa" eli
erityisesti Jeesukseen) ei oikeasti edes ole enemmistön katsomus.

Tuntijako ei toteudu, koska elämänkatsomustiedon opetukseen käytettyä aikaa
joudutaan uhraamaan uskonnonopetukselle. Historian opetuksessa on esitelty
uskontojen, erityisesti kristinuskon seurauksia, ja se saisi riittää. Pahempaa
on opetuksen yhdistäminen siitä huolimatta, että elämänkatsomustiedon
opetussuunnitelman perusteet (POPS 2014) eroavat ratkaisevasti uskonnon eri
oppimäärien opetussuunnitelman perusteista ja että ne tarkemmin sanoen ovat
ratkaisevalla tavalla vastakkaiset. Eri uskontojen oppimäärät perustuvat näiden
uskontojen oppien totena pitämiselle. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan
elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä
hyvää elämää. Edelleen katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia
merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnöän
vuorovaikutuksen tuloksina. Tämä tarkoittaa opetuksen sekulaariutta, ja, kuten
oppiaineen synty osoittaa, se juuri on koko oppiaineen idea. (LOPS 2019 sanoo
tämän vielä selvemmin: Elämänkatsomustiedon lähtökohtana ovat valmiiden
oppijärjestelmien sijaan opiskelijan elämismaailma ja sen ilmiöt.) Opetus
pitäytyy edistämään oppilaan kykyä etsiä hyvää elämää uskontoihin nojautumatta
ja antamatta niiden vaikuttaa. Toki oppilas itse taas kyllä saattaa etsiä
(lisäksi) tukea uskonnoista, mutta koulun ulkopuolella. Sekulaarius menee
rikki yhteisopetuksessa, eikä elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma voi
sen vuoksi toteutua.

*Sivu 2, kuudes kappale: "Uskonnonvapauslain". Alkukirjain pieneksi.

*Sivu 2, kuudes kappale: "niille uskontokuntiin kuuluville oppilaille, joiden
oman uskonnon opetusta ei järjestetä". Oltava "niille uskonnollisiin
yhdyskuntiin kuuluville oppilaille, joille oman uskonnon opetusta ei
järjestetä". Sanojen "joiden" ja "joille" välillä on se merkitysero, että
(rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien kyseessä ollessa) oman 
uskonnon opetusta oppilaalle järjestetään vain, jos sitä oppilaalle pyydetään
(ja kolmen ehto täyttyy), mutta ilman tällaista pyyntöä muista oppilaista
esitettyjen pyyntöjen tähden järjestettyyn opetukseen ei ole pakko osallistua.
Takana on se, että huoltajan ei tarvitse pitää tarjottua (tai mitään) opetusta
oppilaan oman uskonnon opetuksena.

*Sivu 2, kuudes kappale: Se, että uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvan
oppilaan/opiskelijan sallitaan osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen, ei
saa merkitä opetuksen uskonnollistamista, vaikka sellaisia vaatimuksia onkin
esitetty. Kyseessä ei ole korvaava uskonnonopetus.



*Sivu 3, ensimmäinen kappale (jatkoa sivulta 2): Lukion opetussuunnitelman
perusteiden 2019 moduuli (ei kurssi!) ET 4 Katsomukset kuuluu valtakunnallisiin
valinnaisiin opintohin eikä siis ole pakollinen, mikä on onni, jos sen sisältö
väännettäisiin uskontoiseksi. Keskeisissä sisällöissä mainitaan teismi ja
ateismi. Teismi olisi paras taso tarkastella uskontoja (hyvin monen katsomus
uskoa, mutta "toisin kuin kirkko opettaa", ei olisi tarkasti ottaen
kristinuskoa, mutta se olisi teismiä). Muduulin ET 5 Uskonnot ja uskonnottomuus
voisi valita moduulin ET 4 sijasta, jos olisi kiinnostunut ateismin historiasta.

*Sivu 3, toinen kappale: "kaikille yhteisen etiikan kurssin siirtämisestä
katsomusaineista filosofiaan". Ei ollut kyse siirtämisestä, sillä kaikille
yhteistä etiikan kurssia ei ollut. Mutta sellainen toteutettiin filosofiassa
pakollisiin opintoihin kuuluvana (nykyisenä) moduulina FI 2 Etiikka. Se oli oiva
isku uskontotiedon ajajia vastaan, ja se kumosi uskonnonopetuksen puolustajien
väärän väitteen, että uskonto = etiikka.

*Sivu 3, kolmas kappale: "tiedustella vastaajilta, mitä näette". Tämä on
korjattava muotoon "tiedustella vastaajilta, mitä he näkevät".

MALLIT

*Sivu 4, MALLI 1A: "katsomuksellisesti sitouttamaton". Tämä luonnehdinta on vain
opetussuunnitelman perusteissa opetukselle ja koulutukselle asetettu vaatimus,
joka ei uskonnonopetuksessa toteudu, sillä pystyvätkö pienet lapset muka kaikki
saman tien irtautumaan uskosta, joka heihin on opetuksen aluksi istutettu? Jos
niin olisi, kuinka opetus voisi jatkua samanluonteisena? Uskonnonvapauslakia
olisi muutettava sallimaan 12 vuotta täyttäneen lapsen jättää uskonnollinen
yhdyskunta omalla päätöksellään.

*Sivu 4, MALLI 1B: On saatava ymmärtää, että mallissa taattaisiin, että
elämänkatsomustietoa ei osaksikaan uskonnollistettaisi siihen osallistuvien
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien oppilaiden/opiskelijoiden tähden eikä
mallia varsinkaan käytettäisi välivaiheena uskontotietoon eli kaikille
pakolliseen uskonnonopetukseen siirtymiseksi. Tämä pitäisi sanoa mallissa
suoraan. Mallissa lapsen olisi saatava jättää ainakin uskonnonopetus, ellei
kirkon jäsenyyskin 12 vuotta täytettyään. (Perusopetuksessa, toisin kuin
muinaisessa oppikoulussa, kapinallinen oppilas voisi joka tapauksessa itse
jättää uskonnonopetuksen ja ilmeisesti silti jatkaa muussa opetuksessa kuten
ennenkin oppivelvollisuutensa suorittamiseksi.) 

Mallissa on jätetty selittämättä, olisiko uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvan
oppilaan huoltajien tehtävä elämänkatsomustiedon valinta yhdessä. Yhteinen
päätöshän vaaditaan ilmoitettaessa oppilas eronneeksi tästä yhdyskunnasta. KHO:n
vuosikirjapäätöksen 2004:99 nojalla uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle
oppilaalle voidaan valita uskonnonopetus vain huoltajien yhteisellä päätöksellä.
  
*Sivu 4, MALLI 1C: "tunnustuksellista ainesta". Mitä tämä tarkoittaa,
jokatuntista hartauden harjoittamistako? Sellaiseen ei ole paluuta jo
perustuslain vuoksi. Vaiko esimerkiksi sitä, että opetus (muuten) johtaisi



oppilaat suurelta osin ja pysyvästi uskomaan, evankelisluterilaisessa
uskonnossa nimenomaan "siten, kuin kirkko opettaa", sekä suuntautumaan kirkon
piirissä elämiseen? No, ehkä tätä ei tarvitse enempää pohtia, mutta oppilaan
uskonnonvapauden kunnioittaminen vaatisi, että lapsi saisi siirtyä 12-vuotiaana
omalla päätöksellään pois uskonnonopetuksesta.

*Sivu 4, MALLI 2A: Tämä malli olisi siis eri tahojen ajama uskontotieto. Mutta
elämänkatsomustiedon keskeinen tavoite uskonnottomasta hyvän elämän etsimisestä
tuhoutuisi. Mallissa onkin unohdettu elämänkatsomustiedon synty valituksesta
YK:n ihmisoikeuskomitealle. Koska uskonnot ovat tieteen vastaisia, valetta,
niitä voisi oikeasti esittää uskonnottomuuden kanssa mallin väittämällä 
tasapuolisella tavalla vain jättämällä niiden osuus myöhäiseksi ja suppeaksi;
muu olisi niiden oikeudetonta suosimista. Ei vale ole totuuden kanssa
tasapuolista. Uskontojen kertomukset on sepitetty luomaan uskoa, ja siksi ne
olisi jätettävä pois. Mallissa sivuutetaan myös se, että ilmeisesti niitä kirkon
jäseniä, jotka uskovat, mutta toisin kuin kirkko opettaa (siis jumalaan, mutta
ei Jeesukseen), eli puhtaita teistejä ilman muuta oppia, on ilmeisesti enemmän
kuin kirkkouskovia; heidän kuittaamisensa heitä vastaavalla osuudella
opetuksessa tarkoittaisi vuosien hiljaisuuden pitämistä.

*Sivu 4, MALLI 2B: Siis vielä vahvemmin kaikille pakollista evankelisluterilaista
uskonnonopetusta uskontotiedon nimellä kuin mallissa 2A.

*Sivu 4; MALLI 2C: Kristittyjä ei juuri tule kotien kasvatuksesta, joten
kristinuskolla ei olisi mallissa väitettyä merkittävää painoarvoa suomalaisessa
kulttuurissa, ellei mallin mukainen opetus tuottaisi heistä pääosaa. Silloin
uskontoja, erityisesti kristinuskoa ei käytännössä voisi mallissa huomioida vain
jossain määrin enemmän kuin nykyisessä elämänkatsomustiedossa, vaan opetus
rakennettaisiin niin, että kaikista oppilaista kasvatettaisiin kristittyjä kuten
nykyisessä uskonnonopetuksessa.

*Sivu 4, MALLI 3A: Pitäisi selventää, että yhteinen osa (siis alle puolet) olisi
sitten sekulaaria, tunnustuksetonta. 

*Sivu 4, MALLI 3B: Mitä olisi yhteisessä osassa (jota olisi siis yli puolet)?

*Sivu 4, MALLI 3C: "filosofia" olisi korvattava ymmärrettävämmällä ilmauksella
"filosofia/lasten filosofointi". Tämä yhteinen oppiaine ei siis olisi kenenkään
odotuksissa eikä peloissa uskontokasvatusta. Lasten tiedekysymykset -palsta (HS)
osoittaa, että lapsilta kyllä pohdintaa syntyisi.

*Sivu 5, malli 4: "identiteettikasvatus". Identiteettikasvatusta on näemmä
jokaisessa oppiaineessa (POPS 2014).

*Sivu 4, KYSYMYKSET MALLEISTA: Jos vastaaja pitää kysymyksessä esimerkiksi 3
malleista 2 kaikkia vaihtoehtoja A/B/C toteuttamiskelvottomina [valittaisi
kansainväliseen ihmisoikeuselimeen], ei kai hänen tarvitse asettaa niitä
kysymyksessä 5 paremmuus- tai oikeammin kai huonommuusjärjestykseen?
  



KYSELYN LIITTEESTÄ 1

Perusopetuslaista 1998/628 voisi lainata myös seuraavan:
 
46 § Aikuisten perusopetus (30.12.2020/1216)

(1 mom) ... Aikuisten perusopetukseen sovelletaan, mitä 13 §:ssä (ja eräissä
muissa pykälissä ja momenteissa) säädetään. ... Opiskelijalle, joka on täyttänyt
18 vuotta, opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai
elämänkatsomustietoa. (30.12.2020/1216)

HUOM. Yhdistyksemme esitti 7.4.2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavaa
täsmentävää lisäystä edelliseen virkkeeseen: "kuitenkin niin, että jokaisen
13 §:ssä tarkoitetun [alle 18-vuotiaan] oppilaan huoltajan uskonnon ja
elämänkatsomustiedon opetusta koskevan ilmoituksen, pyynnön tai päätöksen tekee
opiskelija itse". Tuin esitystämme kantelullani 7.4.2017 eduskunnan
oikeusasiamiehelle Opetushallituksesta sen jouduttua vaikeuksiin Aikuisten
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 46 §:n sovellettavien säännösten
luettelon, johon yllä viittasi "13 §:ssä (ja eräissä muissa pykälissä ja
momenteissa)", päivittämättömyyden tähden. Ministeriö vastasi 13.12.2017
apulaisoikeusmiehelle ryhtyvänsä luettelon tarkistamiseen (esityksemme kertoi
perustellen, miten se olisi tehtävä). Mutta mitään ei ole tapahtunut, vaikka
1.8.2021 tuli jo voimaan oppivelvollisuuslakiin liittynyt 46 §:n muutos, jossa
jopa pykälän otsikoksi tuli aikuisten perusopetus, siis alaikäisiäkin koskien.

Lukiolain 2018/714 16 §:n 7 momentista voisi kertoa seuraavan: Ehdon "joka
aloittaa lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään" perusteltavin ja itse asiassa
ainoa perusteltavissa oleva tulkinta on nykyään sama ehto kuin aikuisten
perusopetuksessa: "joka on täyttänyt 18 vuotta". 

PERUSTELU. Valtioneuvoston asetuksella 45/2017 lukioasetuksesta kumottiin
vahingossa vuoden 2018 alusta lähtien määritelmä sille, milloin 18 vuotta
täyttäneen opiskelijan katsottiin aloittaneen lukiokoulutuksen alle
18-vuotiaana. Määritelmä oli tarkoitettu tekemään lukiolain säännöksestä
ankarampi kuin vastaava perusopetuslain 46 §:n säännös, ja tämä ankaroitus siis
poistui. Ehto ei täten tarkoita seuraavaa sananmukaista tulkintaa: "joka on
täyttänyt 18 vuotta eikä ole ollut lukiokoulutuksessa alle 18-vuotiaana".
Perustuslaki ei olisi sallinut määritelmää palautettavaksi lukioasetukseen sen
jälkeen, kun määritelmän kumoutuminen oli tullut voimaan. Uudessa lukiolaissa
ehtoa ei täsmennetty, vaikka yhdistyksemme lausunnot hallituksen esityksestä ja
sen luonnoksesta vaativat sitä.

KYSELYN LIITTEESTÄ 2

Ensimmäisessä laatikossa ilmaisu "sen mukaan, mihin uskonnolliseen
yhdyskuntaan kuuluu ENITEN oppilaita/opiskelijoita" ei ole perusopetuslain/
lukiolain mukainen. Nämä lait puhuvat tässä yhteydessä oppilaiden/opiskelijoiden
ENEMMISTÖSTÄ (jos sellainen enemmistö sitten on olemassa), ja jos sellaista



enemmistöä ei ole, niin perusopetuksen/lukiokoulutuksen järjestäjällä on
velvollisuus järjestää korkeintaan ev.lut./ortod. uskonnonopetusta (jos kolmen
oppilaan/opiskelijan vähimmäismäärä täyttyy). Tilanne on ilmeisesti sellainen
yksityisten kansanopistojen järjestämässä aikuisten perusopetuksessa, jonka
opiskelijat ovat nykyään yleisimmin maahanmuuttajia.

KYSELYN LIITTEESTÄ 3

Ensimmäinen lause kuuluisi paremmin seuraavasti: "Tämän vertailun
tarkoituksena on tukea erityisesti niitä Kyselyyn katsomusopetuksen
järjestämisestä Suomessa vastaavia, joilla".

Viimeisessä kappaleessa pitää sana "Evankelis-luterilaisessa" korvata sanalla
"Evankelisluterilaisessa". Vrt. esim. Asetus ... Liitteessä 1.


