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JATKOA LAUSUNTOON KATSOMUSAINESELVITYKSESSÄ

Valitusaikeeni. Yhdistyksemme lausunnon tarkoitin ymmärrettäväksi myös
niin, että kerroin siinä kaavailevani valitusta johonkin kansainväliseen ihmis-
oikeuselimeen, jos tulisi yhteinen katsomusaine, joka välttämättä olisi valta-
kirkollista uskontokasvatusta. Valitus tulisi tehtäväksi tilanteessa, jossa kou-
lulakien muutokset olisivat tulleet voimaan ja oppiaineen opetussuunnitel-
man perusteet vahvistettu. Mahdollisesti opetussuunnitelman perusteet oli-
si kanteluiden välttämiseksi kirjoitettu liian vähän yksityiskohtaisiksi, mut-
ta paikalliset opetussuunnitelmat olisivat kenties riittävän yksityiskohtaiset,
jotta niistä voisi ensin kannella kansallisesti. Jos kantelu ei tuottaisi tulosta,
niin sitten vasta olisi valituksen paikka. Ongelmana minulla olisi edustetta-
vien löytäminen, sillä en itse olisi koulun aloittavan lapsen huoltaja, jollaista
ei kuitenkaan ehkä välttämättä tarvittaisi. Valituksella olisi mielestäni me-
nestymisen mahdollisuus, koska Erkki Hartikaisen valitus samanlaisessa ti-
lanteessa tuotti sellaisen lausunnon kuin tuotti, ja Suomessa on nyt lisäksi
ollut valtion uskontoihin liittymättömäksi määrittelemä elämänkatsomustie-
to jo 36 vuoden ajan. Suomi tuomittaisiin sopimusrikkojaksi, ellei se ryhtyisi
korjaustoimiin.

Sellainen korjaus, että katsomusaineen tunneista annettaisiin vapautus
ajoittain aiheen mukaan, olisi hankala toteuttaa. Vapautus olisi vaadittaes-
sa annettava koko oppiaineesta. Korjauksiin olisikin kuuluttava myös katso-
musaineesta tilan louhiminen uudelle yhteiselle �loso�an oppiaineelle, jonka
tuntimäärän riittäisi ainakin aluksi olla pieni, mutta jonka oppitunnit olisivat
sopiviin opetuksen, kuten ryhmäytymisen, vaiheisiin keskitettyjä, ja muuten
vaikkapa joka neljättä katsomusaineen oppituntia vastaavalla paikalla.

Yhteinen katsomusaine uhka uskovillekin. Tuli mieleeni kertomus Jee-
suksesta eläinrääkkääjänä. Sen suhteen koulussa voisi kuvitella tapahtuvan
seuraavan. Kertomuksen mukaan Jeesus ihmeparansi riivaajien piinaaman
miehen antamalla riivaajien paeta miehestä sikalaumaan, joka syöksyi jär-
veen ja hukkui, kuten Jeesuksen tietysti täytyi ymmärtää ja tietääkin ta-
pahtuvan. Opettaja tätä Jeesuksen tunnustekoa oma-alotteisesti kertoessaan
ja näin opetustaan laventaessaan joutuisi sitä pehmentämään ja sanomaan,
että ei Jeesus oikeasti ollut eläinrääkkääjä (eikä riivaajienrääkkääjäkään),
vaan että kertomus on vain perätöntä sepitettä � kuten ovat, opettajan jou-
tuessa johdonmukaisuuden vuoksi tähdentämään, muutkin, jo esillä olleet
ihmetekokertomukset. Tällöin yksi oppilas puhkesi itkuun, kun hänelle van-
hempien opetuksesta rakas Jeesus olikin eläinrääkkäjä, vaikka kertomuksen
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kyllä sitten sanottiinkin olevan perätön. Itku jatkui, koska hänet epätietoi-
seksi saattaen muitakin kertomuksia Jeesuksesta sanottiin perättömiksi. Toi-
nen oppilas taas suuttui, koska hänelle juuri paljastui, että häntä oli siihen
asti tarkoituksellisesti huijattu. Kumpikaan oppilas ei enää haluaisi olla op-
piaineessa mukana. Ensimmäisen oppilaan huoltaja syytti opettajaa lapsen
ja hänen itsensä uskonnonvapauden loukkaajaksi. Toisen oppilaan huoltaja,
lapsen kerrottua hänelle valaistumisestaan, kiitti opettajaa tämän oikaistua
opetustaan ja siten parannettua lapsen ja hänen itsensä uskonnonvapautta,
vaikkakin pakollinen opetus sitten jatkuisikin vielä kamalan monta vuotta.

Itse kiittäisin opettajaa siitä, että hän paransi oppiaineen väitettyä yleissi-
vistyksellisyyttä, kun hän kertoi Jeesus-kertomusten oikean luonteen, vaikka
kylläkin turhan myöhään.

Huoltajan vai huoltajien valinta? Tähän tapaamisessa pyysin selvennys-
tä, kun näytti siltä, että kysymystä ei ollut ajateltu. Itselläni tästä on tietoa,
pohdintaa ja toimintaa.

KHO:n vuosikirjapäätöksen 2004:99 mukaan uskonnollisiin yhdyskuntiin
kuulumaton oppilas voidaan ilmoittaa (enemmistön) uskonnonopetukseen
vain huoltajien yhteisellä päätöksellä (nimittäin toinen huoltajista ei voi päte-
västi tehdä kyseistä ilmoitusta toisen huoltajan vastustaessa). Tästä voidaan
päätellä, että kullakin oppilaalla on hänen uskonnollisesta asemastaan riippu-
va (oletusarvoinen) valinta katsomusaineelle (mukaan lukien �muu opetus tai
ohjattu toiminta�), jota koulun on noudatettava, elleivät huoltajat yhdessä
valitse toisin.

Nykyisellään ja oletettavasti vastaisuudessakin, jos ET:n avautuu tai kaik-
ki muutkin ristikkäiset valinnat sallittaisiin, ev.-lut. kirkkoon kuuluvan op-
pilaan oletusarvoinen valinta on ev.lut. opetus, josta poikkeamiseen (esim.
ET:hen siirtymiseen) tarvittaisiin huoltajien yhteinen päätös, mutta johon
paluusta (esim. ET:stä) voisi päättää yksikin huoltaja.

Uskonnonvapauslain mukaan 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollisen
aseman muuttamiseen tarvitaan hänen oma kirjallinen suostumuksensa. Mie-
lestäni perusopetuslakia olisi pitänyt samassa yhteydessä täsmentää niin, et-
tä 12 vuotta täyttäneen oppilaan katsomusainevalinnan muuttamiseen tar-
vittaisiin hänen oma kirjallinen suostumuksensa.

Perusopetuslakia olisi muutettava myös niin, että 12 vuotta täyttänyt
lapsi olisi siirrettävä hänen pyynnöstään hänen oletusarvoiseen opetukseensa.
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