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Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n lausunto pyynnöttä: HE 41/2018 vp

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon
järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
tun lain muuttamisesta (HE 41/2018 vp)

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

a) Yleistä. Yhdistyksemme vastustaa ehdottomasti mahdollista yhteistä katso-
musainetta, sillä se olisi vain kaikille pakollista uskonnonopetusta. Tyydyttävää
esityksessä onkin, että se ei puutu elämänkatsomustiedon asemaan (16 §). Mutta
oppiainerajat ylittävät temaattiset opinnot eivät saa johtaa edes osittaiseen elä-
mänkatsomustiedon ja uskonnon yhteisopetukseen eikä muissakaan oppiaineissa
kenenkään tekemisiin uskonnon opetuksen kanssa vastoin tahtoa (11 §). Filoso-
fian oppiaineessa pakollinen etiikan opintojakso nuorille tarkoitetussa lukiokou-
lutuksen oppimäärässä tulee säilyttää; aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutuksen
oppimäärään taas sille tulisi tilaa, jos uskonnon ja elämänkatsomustiedon pa-
kollisuus poistettaisiin.

b) Lukiolain säännös uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen
valinnaisuudesta ”lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään aloittaneel-
le opiskelijalle” on jäänyt epäselväksi 1.1.2018 alkaen. Epäselvyys tulisi
nyt poistaa tavalla tai toisella. Alla kohdissa b1)–b3) tarkastellaan kussakin yhtä
ratkaisutapaa ja kohdassa b4) valinnanvapauden historiaa lisäperusteluksi yh-
distyksemme kannattamalle täyden valinnanvapauden ratkaisulle kohdassa b2).
Kohdassa b5) eri ratkaisuja vertaillaan.
b1) Sananmukainen, ankara tulkinta. Niin voimassa olevan kuin esitetyn
uuden lukiolain uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta olevan pykälän
(9 §/16 §) viimeinen momentti kuuluu seuraavasti:

Opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, opete-
taan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa.

Säännöksellä ei ole merkitystä opiskelijalle, joka ei kuulu evankelis-luterilai-
seen kirkkoon eikä ortodoksiseen kirkkoon, sillä hänellä on joka tapauksessa
tämä valintaoikeus aivan iästään riippumattakin. Näihin kirkkoihin kuuluvalle
opiskelijalle säännöksellä ei puolestaan ole merkitystä silloin, jos tähän kirk-
koon kuuluvia opiskelijoita on vähemmän kuin kolme, kuten voisi aikuislukiossa
käydä. Alla säännöstä tarkastellaan niiden opiskelijoiden osalta, joiden oikeutta
valita elämänkatsomustieto se voisi lisätä.

Tämä säännös on kohtuuttoman ankara. Säännöksen mukaanhan valinta-
oikeutta ei ole esimerkiksi sillä, joka 25-vuotiaana jatkaa 15-vuotiaana aloit-
tamaansa lukiokoulutustaan, jonka oli jättänyt heti yhden päivän jälkeen tai
vaikka suoritettuaan yhden kurssin/opintojakson vastaisuudessa hyväksi luet-
tavaksi. Säännös on myös hyvin epäyhdenvertainen, sillä erotuksena äskeisestä
tapauksesta valintaoikeus on esimerkiksi sillä, joka 18 vuotta täytettyään ha-
keutuu aikuislukioon mentyään ensin heti peruskoulun jälkeen työelämään.

Joka tapauksessa haluttaessa mahdollisesti pitää kiinni tästä sananmukai-
sesta tulkinnasta tulisi ehdotetun lukiolain 16 §:n yksityiskohtaisiin perustelui-
hin selvyyden vuoksi lisätä, että säännöksellä tarkoitetaan taata valintaoikeus
vain sellaiselle opiskelijalla, joka ei ole ollut päivääkään lukiokoulutuksessa alle
18-vuotiaana.
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Mutta onko koulutuksen järjestäjän mahdollista itse selvittää opiskelijaksi
hakevasta, että tämä ei ole ollut lukiokoulutuksessa alle 18-vuotiaana? Osaami-
sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta säätävän lukiolakiesityksen 27 §:n 1 mo-
mentin yksityiskohtaisissa perusteluissa kyllä puhutaan opiskelijan osaamisesta,
joka olisi nähtävissä suoraan kaikkien koulutuksen järjestäjien käytössä olevista
valtakunnallisista rekistereistä ja palveluista, joten ilmeisesti koulutuksen järjes-
täjä todella pystyisi itse selvittämään, olisiko opiskelija ollut lukiokoulutuksessa
alle 18-vuotiaana.

Säännökseen oli kuitenkin vuoden 2017 loppuun asti voimassa lievennys, joka
ilmenee seuraavasta.
b2) Täysi valinnanvapaus tulkintana muutoksesta 1.1.2018. Valtioneu-
voston asetuksella (45/2017) lukioasetuksen (810/1998) [alkuperäisenä säily-
neen] 15 §:n otsikosta poistettiin maininta ”ja opintojen aloittamisajankohtaa
koskeva määritelmä” sekä kumottiin seuraavasti kuulunut pykälän 2 momentti:
”Kahdeksantoista vuotta täyttäneen opiskelijan katsotaan aloittaneen opinton-
sa alle 18-vuotiaana, jos hän jatkaa saman tai muun koulutuksen järjestäjän
opetuksessa alle 18-vuotiaana aloittamiaan lukio-opintoja, eivätkä opinnot ole
olleet keskeytyneenä vähintään vuoden ajan.” ”Kahdeksantoista vuotta täyt-
täneen opiskelijan katsotaan aloittaneen opintonsa alle 18-vuotiaana, jos hän
jatkaa saman tai muun koulutuksen järjestäjän opetuksessa alle 18-vuotiaana
aloittamiaan lukio-opintoja, eivätkä opinnot ole olleet keskeytyneenä vähintään
vuoden ajan.” Muutettu lukioasetuksen 15 § tuli voimaan 1.1.2018. Lukiolain
epäselvyys syntyi tästä.

Kumotun säännöksen mukaan yllä myös ensimmäisessä esimerkkitapaukses-
sa valintaoikeus olisi ollut olemassa, sillä siinä opinnot olivat tauonneena lähes
10 vuoden ajan.

Kumotun säännöksen vaatimus opintojen vähintään vuoden ajan keskeyty-
neenä olemisesta saattoivat kuitenkin käytännössä joskus tarkoittaa opintojen
lähes kahden vuoden ajan keskeytyneenä olemista. Esimerkiksi keväällä synty-
nyt, peruskoulun jälkeen vuoden tauon ennen lukioon menoaan pitänyt ja lukion
sitten yhden päivän jälkeen keskeyttänyt ei saanut valintaoikeutta jatkaessaan
lukio-opintojaan seuraavan lukuvuoden alussa 18-vuotiaana, sillä opinnothan
olivat keskeytyneenä päivän verran alle vuoden ajan. Sen sijaan opintojen jat-
kaminen vasta vuotta tuota myöhemmin olisi riittänyt, sillä taukoa olisi silloin
kertynyt päivää vaille kaksi vuotta.

On huomattava, että lukio-opintojen keskeytyminen vuoden ajaksi saattoi
olla väliaikaista ja johtua sairaudesta tai vammasta taikka esimerkiksi vaihto-
oppilaana olemisesta, jolloin opiskelija ei menettänyt opiskeluoikeuttaan vaan
saattoi jatkaa samassa oppilaitoksessa, olipa se nuoriso- tai aikuislukio.

Kumotun säännöksen vaatimus opintojen vähintään vuoden ajan keskeyty-
neenä olemisesta on ymmärrettävä kahdella eri tavalla. Toisaalta oli haluttu
vaatia mahdollisimman pitkä kesto opintojen keskeytyneenä olemiselle, jotta si-
ten olisi voitu pakottaa mahdollisimman moni 18 vuotta täyttänyt valtionkirk-
koihin (vapaaehtoisesti) kuuluva opiskelija uskonnonopetukseen. Toisaalta täl-
tä opintojen keskeytyneenä olemiselta oli haluttu vaatia mahdollisimman lyhyt
kesto, jotta siten olisi pysytty mahdollisimman paljon kohtuudessa opiskelijan
kannalta. Näin yhden vuoden kesto oli katsottu riittäväksi sekä pakottamisen
että kohtuuden suhteen.

Yllä mainitulla asetuksella (45/2017) poistettiin lisäksi 30.1.2017 alkaen lu-
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kioasetuksen 1 §:stä [alkuperäisenä säilynyt] säännös, että aikuisille tarkoitet-
tuun opetukseen osallistuvan alle 18-vuotiaana opintonsa aloittaneen opiskelijan
tulee osallistua liikunnan ja terveystiedon sekä taito- ja taideaineiden opetuk-
seen. Säännös oli poistettava, koska lakimuutoksella (1499/2016) oli lukiolain
7 §:n säännös, että taito- ja taideaineet sekä [liikunta ja] terveystieto ovat va-
paaehtoisia niille opiskelijoille, jotka 18 vuotta täytettyään aloittavat lukiokou-
lutuksen [hakasuluissa oleva alkuperäinen osa poistettiin lailla (454/2001) sisäl-
lyttämällä liikunta taito- ja taideaineisiin], muutettu 1.1.2017 alkaen muotoon,
että taito- ja taideaineet sekä terveystieto ovat vapaaehtoisia niille opiskelijoil-
le, jotka suorittavat lukiokoulutuksen aikuisille säädetyn oppimäärän mukaan.
Muutos tehtiin kuntien lakisääteisten tehtävien karsimiseksi (HE 206/2016 vp).
Lisäksi valtioneuvoston asetuksella (46/2017) kumottiin lukion tuntijakoasetuk-
sen (942/2014) 10 §:n 8 momentti; sen vaati lukioasetuksen 1 §:n muuttaminen.

Asetusten (45/2017) ja (46/2017) ehdotusten esittelymuistiossa (hallitussih-
teeri Matti Sillanmäki, opetus- ja kulttuuriministeriö 26.1.2017) lukioasetuk-
sen 15 §:n muutos ehdotettiin tulevan voimaan vasta 1.1.2018, samaan aikaan
muistiossa kuvattujen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009) 24 §:n muutosten (1502/2016) kanssa. Esittelymuistiossa sanot-
tiin, että koska lukio-opintojen sisältö ja myös rahoitus määräytyy jatkossa vain
sen mukaan, suoritetaanko opintoja nuorille vai aikuisille tarkoitetun oppimää-
rän mukaan, ei tälle [lukio-opintojen aloittamisajankohdan] määritelmälle enää
ole käyttöä. Mutta ainakin esittelymuistio silloin ohitti lukiolain 9 §:n uskon-
non ja elämänkatsomustiedon opetuksesta. Kuitenkaan ei myöskään asetukseen
(45/2017) johtanut hallituksen esitys (HE 206/2016 vp) maininnut tätä lukio-
lain 9 §:ää. Mahdollisesti esittelymuistiossa ohitus johtui siitä, että taito- ja
taideaineiden sekä terveystiedon osalta kyse oli niihin osallistumisen vapaaeh-
toisuudesta, kun taas uskonnon ja elämänkatsomustiedon osalta kyse oli niihin
osallistumisen vaihtoehtoisuudesta, ja vain vapaaehtoisuudella oli taloudellista
merkitystä.

Siis 15 §:n muuttamiselle ei esitetty mitään nimenomaisia perusteluita. Mut-
ta muuttamiselle voidaan kuitenkin esittää kaksi eri tulkintaa. Viime kädessä
korkein hallinto-oikeus silloin ratkaisisi, kumpaa tulkintaa on sovellettava.

Ensimmäisen tulkinnan mukaan muutos tarkoittaa luopumista kaikista vä-
himmäisrajoituksista vaatimukselle opintojen keskeytyneenä olemisen vähim-
mäiskestolle. Tai tarkemmin sanoen muutoksen ajatellaan tarkoittavan, että
kuinka lyhyt tahansa opintojen keskeytyneenä oleminen täyttää pakottamisen
tavoitteen, joten vaatimus keskeytyneenä olemisen kestosta on laskenut nollaan.
Opiskelija voi täten 18 vuotta täytettyään ilmoittaa, että hän opiskeluoikeu-
tensa oppilaitoksessaan säilyttäen keskeyttää opiskelunsa käyttääkseen vaihto-
oikeutensa sekä välittömästi tämän jälkeen jatkaa muutoin opiskelujaan. Reh-
torin voisi olla vaikeata väittää vastaan, mutta jos hän niin tekisi, opiskelija
saattaisi nostaa asiassa oikeusjutun, jolloin ei voida etukäteen sanoa, että kor-
kein hallinto-oikeus ei asettuisi hänen kannalleen. Mutta silloin nollan pituinen
opintojen keskeytys olisi keinotekoinen järjestely, ja opiskelijan olisi saatava suo-
raan käyttää vaihto-oikeuttaan. Siksi ehdotetun uuden lukiolain 16 §:n viimei-
nen momentti tulisi valmiiksi säätää seuraavassa selkeässä ja yksinkertaisessa
muodossa:

Opiskelijalle, joka on täyttänyt 18 vuotta, opetetaan hänen valintansa mu-
kaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa.
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Toisen tulkinnan mukaan muutos tarkoittaa luopumista kaikista enimmäis-
rajoituksista vaatimukselle opintojen keskeytyneenä olemisen vähimmäiskestol-
le. Tai tarkemmin sanoen muutoksen ajatellaan tarkoittavan, että miten pitkän
tahansa opintojen keskeytyneenä olemisen keston vaatimus täyttää kohtuulli-
suuden tavoitteen, joten vaatimus keskeytyneenä olemisen kestosta on kasvanut
äärettömäksi. Opiskelijalle ei siis voida sallia päivänkään lukio-opintoja alle 18-
vuotiaana. Kyseessä on siis yllä kohdassa b1) tarkasteltu lukiolain 9 §:n viimei-
sen momentin sananmukainen, ankara ja epäyhdenvertainen tulkinta. Mutta jos
yllä tarkastellussa tilanteessa rehtori vetoaisi tähän tulkintaan ja opiskelija nos-
taisi siitä oikeusjutun, niin korkein hallinto-oikeus saattaisi asettua opiskelijan
puolelle rehtoria vastaan, koska opiskelijan tavoittelema tulkinta on perusoikeus-
myönteisempi ja koska sananmukainen tulkinta merkitsee vuoden 2017 loppuun
asti voimassa olleeseen tilanteeseen nähden opiskelijan oikeuksien radikaalia vä-
hentämistä jopa ilman, että tätä vähentämistä olisi lainsäätäjä mitenkään eri-
tyisesti perustellut.

Lukioasetuksen 15 §:n muuttamisen synnylle voidaan ajatella kaksi eri mah-
dollisuutta. Ensimmäinen mahdollisuus on, että muuttaminen tehtiin tarkoituk-
sellisesti koskemaan myös lukiolain 9 §:ää uskonnon ja elämänkatsomustiedon
opetuksesta tällöin vain siitä huomiota nostattamatta ja kertomatta tarkemmin,
miten lukiolain 9 § sitten olisi tulkittava. Toinen mahdollisuus on, että muut-
taminen tehtiin vahingossa, kun ei huomattu sen yhteyttä lukiolain 9 §:ään.
Lukioasetuksen 15 §:n muuttamisen syntytavasta riippumatta lukiolain 9 §:n
viimeiselle momentille on yllä esitetyt kaksi eri ääritulkintaa.

Seuraavassa tarkastellaan jälkimmäistä syntymahdollisuutta.
b3) Paluu vanhaan. Tapauksessa, että lukioasetuksen 15 § muutettiin vahin-
gossa ja että itse asiassa olisi haluttu lukiolain 9 §:n viimeisen momentin tul-
kinnan säilyvän ennallaan, tai myös siinä tapauksessa, että lainsäätäjä haluaisi
nyt tulkinnan palautettavaksi ennalleen, lukio-opintojen aloittamisajankohdan
määritelmä olisi tullut tuolloin tai tulisi nyt palauttaa lainsäädäntöön. Mutta
ottaen huomioon, että perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oikeuksien perusteis-
ta on säädettävä lailla, ei asetuksella, kyseisen määritelmän paikan olisi pitänyt
olla tai pitäisi nyt olla uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta olevan
lukiolain pykälän viimeisessä momentissa, jonka olisi siis tullut kuulua tai tulisi
jatkossa kuulua kokonaisuudessaan ensin raakaversiona seuraavasti:

Opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, opete-
taan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Kah-
deksantoista vuotta täyttäneen opiskelijan katsotaan aloittaneen opintonsa alle
18-vuotiaana, jos hän jatkaa saman tai muun koulutuksen järjestäjän opetuk-
sessa alle 18-vuotiaana aloittamiaan lukio-opintoja, eivätkä opinnot ole olleet
keskeytyneenä vähintään vuoden ajan.
Ja hiottuna seuraavasti:

Opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään tai 18
vuotta täytettyään jatkaa saman tai muun koulutuksen järjestäjän opetukses-
sa alle 18-vuotiaana aloittamiaan lukio-opintoja niiden oltua keskeytyneenä vä-
hintään vuoden ajan, opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai
elämänkatsomustietoa.

Tällöin koulutuksen järjestäjän olisi voidakseen evätä opiskelijalta valinnan-
vapauden itse osoitettava, että opiskelijan mahdollisista lukio-opinnoista alle
18-vuotiaana ei ollut kulunut vielä vuotta.
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Voimassa olevan lukiolain esitöissä (HE 86/1997 vp koulutusta koskevaksi
lainsäädännöksi, SiVM 3/1998 vp) ei ole mainittu, miten lukio-opintojen aloit-
tamisajankohta määritellään tai lukioasetuksessa määriteltäisiin. Siten näissä
esitöissä ei myöskään ole voitu antaa perusteluja vaatimukselle lukio-opintojen
vähintään vuoden ajan keskeytyneenä olemiselle. Itse asiassa hallituksen esityk-
sessä opetuksen laajuudesta ja sisällöstä säätävän 7 §:n yksityiskohtaissa perus-
teluissa sanotaan päinvastaista:

”Taito- ja taideaineet eivät ole nykyisin opiskelijalle pakollisia aineita aikuis-
lukiossa ja kansanopistoissa. Pykälässä taito- ja taideaineiden vapaaehtoisuus
sidotaan vastaisuudessa opintojen aloittamisikään. Taito- ja taideaineet olisivat
vapaaehtoisia myös henkilöille, jotka aloittavat uudelleen kesken jääneet opin-
tonsa täytettyään 18 vuotta.”
Tässä ei siis sanota mitään sellaista, että opintojen uudelleen aloittaminen ei
kuitenkaan saisi tapahtua vailla minkään pituista taukoa. Sivistysvaliokunta
puolestaan totesi: ”Taito- ja taideaineet eivät nykyisin ole pakollisia oppiainei-
ta aikuislukiossa ja kansanopistoissa. Nyt säädettävässä lukiolaissa likunta ja
terveystieto kuitenkin säilyvät pakollisina lukion oppimäärässä niiden opiske-
lijoiden osalta, jotka aloittavat lukiokoulutuksen alle 18-vuotiaana.” Mutta ei
tässäkään otettu kantaa siihen, kuinka olisi meneteltävä opintojen jatkamisen
suhteen niiden jäätyä kesken alle 18-vuotiaana. Sivistysvaliokunta ainoastaan
nosti liikunnan ja terveystiedon taito- ja taideaineiden rinnalle, jolloin lakiin
tuli seuraava säännös: Taito- ja taideaineet sekä liikunta ja terveystieto ovat va-
paaehtoisia niille opiskelijoille, jotka 18 vuotta täytettyään aloittavat opintonsa.

On nyt selvää, että jos lainsäädännössä haluttaisiin palata viime vuoden lo-
pun tilanteeseen ja korvata lukiolakiehdotuksen 16 §:n viimeinen momentti yl-
lä esitellyllä, niin vaatimus alle 18-vuotiaana aloitettujen lukio-opintojen vähin-
tään vuoden keskeytyneenä olemisesta ennen niiden jatkamista 18 vuotta täytet-
tyään ehtona oikeudelle valita uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen vä-
liltä täytyy antaa yksityiskohtaiset perustelut, jolloin ei riitä sanoa, että 1.1.2018
ei ollut tarkoitus muuttaa vallinnutta asiaintilaa. Uusi lakitasoinen säännös vaa-
tii perustelut. Mahdollisesti lukioasetuksen 15 §:n kumotun 2 momentin mää-
ritelmä opintojen aloittamisajankohdasta perusteltiin aikanaan jollain tavalla
lukioasetuksen esittelymuistiossa, ja saattaisi olla, että sellainen perustelu edel-
leen toimisi. Mutta perustelu olisi esitettävä sivistysvaliokunnan mietinnössä
niin, että eduskunta pääsee siitä päättämään.

Voi kuitenkin kysyä, millaiset ymmärrettävät ja hyväksyttävät perustelut
sivistysvaliokunta opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella sitten pystyisi
ehdolle esittämään. Ehtohan on aivan kummallinenkin, kun sen nyt näkee laki-
pykälän tekstiin sijoitettuna.
b4) Valinnanvapauden synty. On syytä vielä tarkastella valinnaisuuden syn-
tyä säännöksissä ja niiden esitöissä erityisesti perusteluksi kohdassa b2) tarkas-
tellulle täyden valinnanvapauden ratkaisulle.

Aikuislukiolain (439/1994), joka tuli voimaan 1.8.1994, 13 §:n mukaan aikuis-
lukion opetussuunnitelmaan tulee sisältyä, sen mukaan kuin asetuksella sääde-
tään, mm. uskontoa ja elämänkatsomustietoa. Aikuislukioasetuksen (660/1994)
8 §:n mukaan aikuislukion lukio-opetusta ja peruskouluopetusta koskevaan ope-
tussuunnitelmaan tulee kuulua kaikille opiskelijoille yhteisenä aineena mm. us-
kontoa ja elämänkatsomustietoa; edelleen pykälän mukaan uskonto ja elämän-
katsomustieto ovat keskenään valinnaisia aineita. Asetuksen 15 §:n mukaan ai-
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kuislukion opiskelijaksi voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jollei koulun
rehtori opiskelijaa koskevasta erityisestä syystä myönnä poikkeusta.

Alle 18-vuotiaan aikuislukion opiskelijan oikeus vapaasti valita elämänkatso-
mustiedon opetus poistettiin 1.1.1999 voimaan tulleissa lukio- ja perusopetus-
laeissa (629/1998 ja 628/1998), joissa oli kuitenkin siirtymäsäännökset.

Perusopetuslain alkuperäisen 46 §:n mukaan muiden kuin oppivelvollisten
opetuksessa oppilaalle, joka on täyttänyt 18 vuotta, opetetaan hänen valin-
tansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Tämä säännös säilyi
1.1.2018 voimaan tulleessa perusopetuslain 46 §:n muuttamisessa (1507/2016);
siinä vain puhutaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen opiskelijas-
ta. Säännös on siis sama kuin yllä b2):ssa lukiolakiin ehdotettu.

Hallituksen esitys (HE 312/1993 vp) aikuislukiolaiksi kertoo esityksen ta-
voitteet ja keskeiset ehdotukset selvittävän 3. luvun muut ehdotukset sisältä-
vässä alaluvussa 3.3, että tarkoituksena on säätää asetuksella, että uskonto ja
elämänkatsomustieto voivat olla kaikille opiskelijoille vaihtoehtoisia aineita. Yk-
sityiskohtaisissa perusteluissa 12 §:lle, josta tuli lain 13 §, sanotaan seuraavaa:

”Uskonnon rinnalla pakollisena opetussuunnitelmaan kuuluvana oppiainee-
na on elämänkatsomustieto. Sekä tunnustuksellinen evankelisluterilainen ja or-
todoksinen uskonnon opetus että elämänkatsomustieto tulisivat valinnaisiksi op-
piaineiksi opiskelijoille. Tämä on perusteltua, kun otetaan huomioon opiskeli-
joiden ikärakenne ja ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä. Ulkomaalaisten opis-
kelijoiden lisääntyminen voisi myös aiheuttaa oppilaitokselle käytännössä vai-
keuksia toteuttaa pienryhmille näiden oman tunnustuksen mukaista opetusta.
Tästä syystä lakiehdotus ei sisällä tällaista velvoitetta. Oppilaitos voisi kui-
tenkin järjestää tunnustuksellista uskonnonopetusta muihinkin uskontokuntaan
kuuluville.”

Tämän lausunnon perässä olevassa LIITTEESSÄ selostetaan kyseisen hal-
lituksen esityksen etenemistä sekä esityksen syntyä, jossa aikuislukiotyöryhmän
ehdotus oppiaineesta uskonto ja etiikka ansiokkaasti torjuttiin.
b5) Vertailu. Kohdan b1) ratkaisutapa olisi mielettömänä mahdoton. Tällöin
tarjoutuu voimassa olevaksi kohdan b2) ratkaisutapa, joka vain tarvitsee laki-
tekstissä vahvistuksen. Kohdan b3) ratkaisutapa olisi osaltaan samanlainen opis-
kelijan oikeuksien peruutus ratkaisutapaan b2) nähden kuin joka tehtiin siirryt-
täessä aikuislukiolaista lukiolakiin. Jälkimmäisessä peruutus tehtiin sen jälkeen,
kun oli huomattu aikuislukioiden lukio-opetuksessa olevan alle 18-vuotiaita ei-
kä kuitenkaan tällöin haluttu viitata lukiokoulutusta aikuisten oppimäärän mu-
kaan suorittaviin. Edellisessä peruutus tehtäisiin varsinaisen huolimattomuuden
tähden — sillä siitä kai oli kyse —, kun säädettäessä valtioneuvoston asetusta
(45/2017) lukioasetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta oli unohdettu pohtia, olisiko
sittenkin edelleen jossain tarvittu 15 §:n lieventävä säännös. Mutta nytkään ei
pitäisi viitata siihen, opiskeleeko opiskelija nuorten vaiko aikuisten lukiokoulu-
tuksen oppimäärän mukaan, vaan opiskelijan iän tulee olla ratkaiseva uskonnon
ja elämänkatsomustiedon opetuksen ollessa kyseessä. Miksi kuitenkaan palata
20 vuoden takaiseen ratkaisuun? Rajoittamaan 18 vuotta täyttäneiden opiskeli-
joiden valinnanvapautta? Lukiokoulutuksessa, kun siten ei ole toimittu oppivel-
vollisuusiän ylittäneiden perusopetuksessakaan? Olisiko 18 vuotta täyttäneel-
lä lukiokoulutuksen alle 18-vuotiaana aloittaneella valtionkirkkoon kuuluvalla
opiskelijalla enää edes mitään pakollisia uskonnon opintoja suorittamatta var-
sinkaan nyt, kun uskonnon pakollisten kurssien määrää on aiemmasta vähen-
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netty?
Yhdistyksemme tahtoo kuitenkin huomauttaa 18 vuotta täyttäneille opiske-

lijoille täyden valinnanvapauden antavasta ratkaisutavasta b2), että sitä ei sitten
saisi käyttää ehdotuksiin elämänkatsomustiedon opetuksen sekulaarin luonteen
tuhoamisesta tai jopa koko oppiaineen hävittämisestä ja kaikkien pakottamises-
ta uskontotieto-uskonnonopetukseen.

c) Uskonnonvapauslain ikärajaa laskettava. Lukiolain uskonnon ja elä-
mänkatsomustiedon opetuksesta säätävään pykälään aivan elimellisesti molem-
piin suuntiin liittyvänä, mutta sitä syvällisempänä asiana on kysymys uskon-
nollisesta asemasta itsenäisesti päättämisen ikärajasta. Siinä olisi vihdoin ryh-
dyttävä toimiin nykyisen 18 vuoden ikärajan laskemiseksi perustelluimmin 12
vuoden tai kompromissina 14 vuoden ikärajaksi.

Esitän perusteluksi myös seuraavan henkilökohtaisen ajatukseni. Olen nimit-
täin vakuuttunut, että jos lukio jo omana kouluaikanani olisi ollut kurssimuotoi-
nen, olisin kieltäytynyt uskonnon kursseista heti lukion alusta lähtien, eronnut
kirkosta mahdollisimman aikaisin ja sen jälkeen suorittanut elämänkatsomustie-
don pakolliset kurssit. Kauheana vaarana olisi toki ollut mahdollinen lukioaika-
ni venyminen yli kolmen vuoden ja vastaava yliopistoon siirtymiseni lykkään-
tyminen. Mutta juuri sen uhan tähden vanhempieni olisi ollut hyvin vaikeata
kieltäytyä suostumasta kirkosta eroamiseeni ennen lukiota toisin kuin silloin ai-
koinaan. Siis nuoren ja hänen huoltajiensa valtasuhde on kääntynyt päälaelleen
siitä, miten uskonnonvapauslain ja lukiolain ajatellaan yhdessä toimivan. Sik-
sikin uskonnonvapauslakia olisi muutettava. Kapinaliikettä toimimaan mallini
mukaan ja siten tukemaan tätä perustetta en kuitenkaan ole saanut syntymään.
Uudessa lukiolaissa säädettäisiin opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitel-
masta (26 §). Mahdollinen uskonnonopetuksesta omantuntonsa vaatimuksesta
kieltäytyvä voisi siihen kirjata kapinapäätöksensä myös kotona näytettäväksi.

d) Viittaus paremmaksi laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä an-
netun lain muuttamisesta. Lakiehdotuksen 4 a § Muun henkilön kuin lukio-
koulutuksen opiskelijan oikeus ylioppilastutkinnon suorittamiseen vastaa voi-
massa olevan lukiolain 18 a §:ää; lisäksi 1 a § Ylioppilastutkintolautakunta vas-
taa 18 b §:n 1 momenttia ja 1 b § Ylioppilastutkinnon kokeet vastaa tässä riit-
tävällä tarkkuudella 18 §:ää ja 18 b §:n 2 momenttia. Kuitenkin 18 a §:ssä oleva
viittaus ”jäljempänä 18 b §:ssä tarkoitetun lautakunnan” on siirretty 4 a §:ään
muodossa ”1 b §:ssä tarkoitetun lautakunnan” eikä säännösten järjestyksen vaih-
tumisen huomioon ottavassa muodossa ”1 a §:ssä tarkoitetun lautakunnan” eli
vihdoin muodossa ”ylioppilastutkintolautakunnan”! Toki tuo kömpelö viittaus-
kin on sikäli ymmärrettävä, että 1 b § sisältää seuraavan säännöksen: ”Ylioppi-
lastutkintolautakunta määrää ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden sisällös-
tä ja koejärjestelyistä.” Toisaalta siinä on kyse ylioppilastutkintolautakunnan
muista tehtävistä.

Täten lakiehdotuksen 4 a §:n 1 momentin 3 kohdan viittaus ”1 b §:ssä tarkoi-
tetun lautakunnan” pitäisi parantaa muotoon ”ylioppilastutkintolautakunnan”.

ALLEKIRJOITUS KYNÄTTÄ
matematiikan dosentti Jouni Luukkainen
puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun ateistit ry
Wallininkuja 2 C 53, 00530 HELSINKI
045 2129 763; jouni.luukkainen@helsinki.fi; www.ateistit.fi
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LIITE
Jatkoa kohtaan b4) valinnanvapauden synnystä

Jouni Luukkainen: Ote kantelustani 23.2.2011 eduskunnan oikeusasia-
miehelle puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista sekä elämänkat-
somustiedon opetuksesta (http://www.ateistit.fi/kantelut/kirk2ope.pdf)

δ) Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen vaihtoehtoisuus ai-
kuislukiossa. Teen laajahkosti selkoa tästä valinnaisuudesta, koska vaadin sitä
malliksi puolustusvoimiin, vaikka erityistä lakia ei siihen sitten tarvittaisikaan.
δ2) Valinnaisuuden synty. Valinnaisuudelle ratkaiseva askel otettiin 1990-
luvun alkupuoliskolla.

[Jakson δ2) alku on yllä lausunnon kohdassa b4). Seuraavassa on jakso δ2)
siitä eteenpäin:]
Hallituksen esityksen [siis (HE 312/1993 vp) aikuislukiolaiksi] 5. luku asian val-
mistelusta kertoo, että esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä ja
se pohjautuu opetusministeriön asettaman aikuislukiotyöryhmän ehdotukseen
(Opetusministeriön työryhmien muistioita 1992:3) ja että työryhmässä uudis-
tuksen kannalta keskeiset intressiryhmät olivat edustettuina.

Sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 3/1994 vp) hallituksen esityksestä ker-
too, että valiokunnassa oli ollut kuultavana mm. kouluasiainsihteeri Markku
Holma Kirkon kasvatusasiain keskuksesta. Aivan ilmeisesti juuri hänen kuule-
misensa seuraus oli, että valiokunta oli lisännyt valiokunnan sihteerin mietintö-
luonnokseen seuraavan kappaleen:

”Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että uskonnon rinnalla pakolli-
sena opetussuunnitelmaan kuuluvana oppiaineena on elämänkatsomustieto. Se-
kä tunnustuksellinen evankelisluterilainen ja ortodoksinen uskonnon opetus että
elämänkatsomustieto tulisivat valinnaisiksi oppiaineiksi opiskelijoille. Tämä on
perusteltua, kun opetaan huomioon opiskelijoiden ikärakenne ja ulkomaalais-
ten opiskelijoiden määrä. Sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että aikuislukiota
käyvät saavat yleissivistyksen kannalta riittävästi opetusta myös uskonnossa tai
elämänkatsomustiedossa ja filosofiassa.”

On syytä tarkastella kouluasiainsihteeri Markku Holman kirjallista lausuntoa
(12.4.1994) sivistysvaliokunnalle. Holma selvästikin oli erehtynyt luulemaan, et-
tä hallituksen esitys aikuislukiolaiksi olisi pyrkinyt tekemään sekä uskonnon et-
tä elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumisen vapaaehtoiseksi, mihin se
ei pyrkinyt. Tai sitten Holma halusi varmuuden vuoksi vain torjua esityksestä
sellaisen tulkinnan mahdollisuudenkin. Huomio kannattaa kuitenkin kiinnittää
siihen, miten Holma tällöin tarkastelee vaihtoehtoisuutta:

”Kirkon kasvatusasiain keskus ei voi yhtyä etenkään siihen pyrkimykseen, et-
tä uskonto ja elämänkatsomustieto voidaan kokonaan valita pois. Keskus kyllä
ymmärtää, että kysymys on aikuisopiskelijoista, joihin ei voi soveltaa uskon-
non opetuksessa samoja perusteluja kuin nuorisolukiossa. Ajatus kotien kasva-
tusoikeudesta ei päde enää aikuisopiskelijoihin ja suurempi valinnanvapaus on
myös perusteltua. Tästä syystä keskus on valmis harkitsemaan sitä, että aikuis-
lukiossa opetuksen uskontokuntasidonnaisuudesta voidaan luopua edellyttäen,
että mallia ei siirretä nuorisolukioon. Keskus on myös hyvin tietoinen siitä, että
kirkon piirissä tässä asiassa on toisenlaisiakin näkemyksiä.”
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Korostaessaan edelleen uskontoa tai elämänkatsomustietoa pakollisena oppiai-
neena kaikille (motiivinaan tietysti puolustaa nimenomaan uskonnonopetusta)
Holma myös jatkaa arvioitaan aikuisopiskelijoista:

”Uskonnon ja elämänkatsomustiedon kokonaan valinnaistamisen tausta-aja-
tuksena näyttää olevan, että aikuiset ovat jo elämänkatsomuksensa muodosta-
neet ja eivät niin muodoin tarvitse enää sitä tukevaa opetusta, mikäli eivät sitä
halua.

Tämänkaltaisen näkemyksen ymmärtää, jos uskonto ja elämänkatsomustie-
to oppiaineina nähdään pelkästään kapeasti katsomusopetuksen viitekehykses-
sä. Kasvatusasiain keskus lähtee kuitenkin siitä, että uskonnolla ja elämänkat-
somustiedolla on sen kaltainen uskonnolliseen ja katsomukselliseen kulttuuriin
laajasti perehdyttävä merkitys, joka ei ole sidoksissa opiskelijan ikään eikä myös-
kään kansalaisuuteen.”

Palaan aikuislukiotyöryhmän muistioon (OPM 1992:3), joka sisälsi ehdotuk-
sen aikuislukiolaiksi ja -asetukseksi. Luvussa 2 lainsäädännön keskeisistä muu-
tosehdotuksista asia oli uskonnonvapauden kannalta todella vaarallisessa muo-
dossa:

”g. Aikuislukioon ehdotetaan uutta oppiainetta nimellä uskontotieto ja etiik-
ka, joka olisi kaikille pakollinen oppiaine. Tunnustuksellista uskonnonopetusta
ehdotetaan valinnaiseksi oppiaineeksi.”
Ehdotus olisi siis tehnyt uskontotiedon naamiossa uskonnonopetuksen uskonto-
jen — erityisesti (luterilaisen) kristinuskon — tieteellisen, naturalistisen todel-
lisuuskäsityksen vastaisine todellisuuskäsityksineen pakolliseksi kaikille aikuis-
lukioiden opiskelijoille. Muistion pykäläehdotusten yksityiskohtaiset perustelut
antava luku 3.2 ohittaa täysin tämän ehdotuksen ihmisoikeuksia loukkaavan
luonteen:

”Uskonnonopetuksen sijasta pakolliseksi oppiaineeksi on tarkoitus säätää us-
kontotieto ja etiikka. Sen sijaan tunnustuksellinen uskonnonopetus tulisi valin-
naiseksi oppiaineeksi oppilaitoksen opiskelijoiden ikärakenne huomioon ottaen.
Myös ulkomaalaisten opiskelijoiden lisääntyminen voisi aiheuttaa oppilaitoksel-
le käytännössä vaikeuksia toteuttaa pienryhmille näiden tunnustuksen mukaista
opetusta. Oppilaitos voisi kuitenkin jatkossakin järjestää tunnustuksellista us-
konnonopetusta muihinkin uskontokuuluviin kuuluville.”
Aikuislukiotyöryhmän jäsenistä ja tahoista, joilta se pyysi ehdotuksestaan lausun-
non, ei yksikään edustanut uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien aikuis-
opiskelijoiden oikeuksia. Siis yllä lainaamani hallituksen esityksen väite kes-
keisten intressiryhmien edustuksesta oli karkeasti väärä. Onneksi siksi Vapaa-
ajattelijain liitto ry ehti ajoissa antaa oma-aloitteisen lausunnon (25.10.1992; al-
lekirjoittajina varapuheenjohtaja Juhani Pösö ja pääsihteeri Kari Saari; lausun-
to on ilmestynyt myös painettuna: Vapaa Ajattelija 5/1992, s. 147). Lainaan
lausunnon lopun, koska se on edelleen valitettavan ajankohtainen, kun nyky-
äänkin eri tahot tuputtavat pakollista uskontotieto-oppiainetta:

”Yrityksestä vaatia kaikille pakollista uskontotieto ja etiikka -oppiainetta on
luovuttava. Aikuislukioiden katsomusopetus on järjestettävä siten kuin katso-
musopetus on järjestetty lukioissa. Elämänkatsomustiedon tulee olla uskonto-
kuntiin kuulumattomien oppiaine. Sen viitekehyksenä tulee olla länsimainen se-
kulaari humanismi.
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Mikäli aikuislukiolaki toteutuu työryhmän esittämässä muodossa, johtaa se
väistämättä tyytymättömyyteen uskontotieto ja etiikka -oppiaineen sisältöön.
Vapaa-ajattelijain liitto ry uskonnottomien etu- ja oikeusturvajärjestönä tulee
auttamaan oppiaineeseen tyytymättömiä opiskelijoita hakemaan oikeuksiaan se-
kä valtakunnan sisäisistä että kansainvälisistä valituselimistä.”
Lausunnossa ei vaadittu elämänkatsomustietoa vaihtoehtoiseksi oppiaineeksi kai-
kille aikuisopiskelijoille, koska liitto toki hyvin ymmärsi sellaisen järjestelyn
mahdollisen suuren vaaran elämänkatsomustiedon opetuksen luonteelle, ainakin
peruskoulussa ja nuorisolukiossa. Mutta lausunnon on kuitenkin täytynyt ol-
la ratkaiseva asian jatkovalmistelussa yhdessä Filosofian ja elämänkatsomustie-
don opettajat FETO ry:n samoin oma-aloitteisen lausunnon (4.5.1992) kanssa.
Jälkimmäinen lausunto toteaa ehdotuksen ihmisoikeusloukkausluonteen, mutta
siitä puuttuu opettajain järjestöjen luonteen tähden se voimakas oikeustaistelu-
uhkaus, joka oli edellisessä lausunnossa. Otteita:

”Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry pelkää, että esitetyn kal-
tainen uskontotieto ja etiikka -oppiaine ei täyttäisi uskonnottomien oppilaiden
odotuksia neutraalista katsomusopetuksesta.

Myös iltalukioissa [elämänkatsomustiedon] oppilaita on ollut jatkuvasti kas-
vava määrä.

Varsin yleisesti on vaadittu juuri elämänkatsomustiedon avaamista kaikille
vapaasti valittavaksi aineeksi. Tällöin ajatus elämänkatsomustiedon korvaami-
sesta uskontotiedolla ja etiikalla vaikuttaa nurinkuriselta.

Feto ry haluaa korostaa, että katsomusopetus on ihmisoikeuskysymys, eikä
uskonnottomille oppilaille tule yleissivistyksen varjolla tuputtaa uskonnollista
opetusta.”

Hallituksen esityksen toisessa käsittelyssä edustaja Juhani Alaranta (kesk.)
lausui toivomuksen, että muutos, joka koski uskonnon opetuksen tekemistä ko-
konaan valinnaiseksi, vaihtoehtoiseksi lukio-opiskelussa, jäisi aikuislukion eri-
koislaatuiseksi menettelytavaksi. Itse haluan tähdentää, että elämänkatsomus-
tiedon opetuksen avaaminen peruskoulussa ja nuorisolukiossa kirkkoon kuulu-
ville oppilaille ja opiskelijoille olisi liian suuri vaara oppiaineen uskonnottomalle
luonteelle, ja olen, ja koko yhdistyksemme on, sitä vastaan.
δ5) Yhteenveto valinnaisuudesta. Valinnaisuutta ei lainkaan ainakaan nä-
kyvästi vastustettu; uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus aikuisille perus-
teltiin aivan toisin kuin opetus lapsille ja nuorille; elämänkatsomustiedon ope-
tukseen on saatettu osallistua hyvinkin runsaasti, vaikkakin keskimäärin vain
saman verran kuin nuorisolukioissa.

LIITE PÄÄTTYY
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