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YLEISTÄ
Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa perusteluonnoksesta lukion opetussuunnitelman päivittämiseksi.
Kirkkohallitus toivoo, että uuden opetussuunnitelman käyttöönotolle voitaisiin anoa lisäaikaa paikallista opetussuunnitelmatyötä varten. Aikataulu 1.8.2016 asti on kovin tiivis koulutuksen järjestäjien kehittämistyölle.
Luku 2.2.
Lukiokoulutuksen arvoperustassa kirkkohallitus pitää erinomaisena vahvaa sivistysajattelua ja korkeita
eettisiä ideaaleja, kun samanaikaisesti myönnetään arjen ristiriidat ja varustetaan opiskelijoita kohtaamaan ne. Kirkkohallitus ehdottaa, että lause ”Lukio-opetus on opiskelijoita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta” muutetaan muotoon: Lukio-opetus on opiskelijoiden uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta kunnioittavaa ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.
Opetushallitus tarkensi syksyllä 2014 ohjeitaan koulun uskonnonopetuksesta, perinteisistä juhlista ja
uskonnollisista tilaisuuksista (Dno 3/012/2014). Kyseinen ohjeistus on syytä liittää mukaan lukion
opetussuunnitelman perusteiden tukimateriaaliin.
Luku 3.1.
Kirkkohallitus katsoo, että ylioppilastutkinnon erillisyydestä huolimatta perustetekstissä tulee viitata
ylioppilaskirjoitusten todellisuuteen, joka vaikuttaa lukioiden kurssisuunnitteluun, oppimisympäristöjen valintaan ja tuottaa myös opiskeluhuollollisia haasteita.
Luku 3.2.
On tärkeää korostaa monipuolisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat luovan ajattelun ja tutkimiseen perustuvan opiskelun. Kirkkohallitus muistuttaa, että kirkkorakennukset taide-esineineen ja
hautausmaat paikallishistorioineen ovat tärkeitä oppimisympäristöjä myös kulttuuriperinnön kannalta.
Luku 4.3.
Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa koululla ja seurakunnalla on monia yhteisiä tavoitteita nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Myös muiden uskonnollisten yhdyskuntien tuki on tärkeää. Kirkkohallitus katsoo, että tämän yhteistyön tulee näkyä selvemmin opiskeluhuoltoa koskevassa luvussa, jossa luetellaan eri toimijoita.
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Uskonnon ja elämänkatsomustiedon kursseista
Kirkkohallitus muistuttaa, että globaalissa toimintaympäristössä uskonnollisen ja katsomuksellisen
yleissivistyksen merkitys korostuu. Siksi myös elämänkatsomustiedon pakollisissa kursseissa tulee olla
uskontoihin liittyvää tietosisältöä. Uskontojen syventävien kurssien osalta pitäisi päästä oppimäärien
väliseen yhteistyöhön ja yhteiseen otsikointiin.
Kurssi UE1
Kolmen uskonnon näkökulma on perusteltu valinta. Pyhien kirjojen tutkimuksellinen näkökulma vielä
puuttuu.
Kurssi UE2
Ihmisoikeusetiikan ja uskonnonvapauden teemat kuuluvat paremmin kurssiin UE4.
Kurssi UE3
Kurssissa tulisi keskittyä Aasian uskontoihin ja otsikointi sen mukaisesti.
Kurssi UE4
Kurssin keskeiset sisällöt ovat kovin laajoja. Uskontokriittinen näkökulma painottuu.
Kurssit UE5 ja UE6
Kumpikin kurssi tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön esimerkiksi
kuvataiteen, äidinkielen, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon kanssa.
LAUSUNNON KESKEINEN SISÄLTÖ
Lukion opetussuunnitelman valtakunnallisia perusteita koskevassa lausunnossaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus tähdentää:
· Lukion paikalliselle opetussuunnitelmatyölle tulisi saada lisäaikaa.
· Vahva sivistysajattelu ja korkeat eettiset ideaalit ovat tärkeitä korostuksia perustetekstissä.
· Lukuun 2.2. esitetään lausemuotoa: Lukio-opetus on opiskelijoiden uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta kunnioittavaa ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.
· Seurakuntien tarjoamat oppimisympäristöt ja yhteisöllisen opiskeluhuollon tuki pitää mainita
selkeästi kyseisissä luvuissa.
· Uskonnon syventäviin kursseihin tarvitaan oppimäärien välistä yhteistyötä ja yhteiset otsikot.
· Globaalissa toimintaympäristössä myös elämänkatsomustiedon opiskelijat tarvitsevat uskontoon liittyviä tietosisältöjä pakollisissa kursseissa.
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