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KOULUJEN USKONNOLLISISTA TILAISUUKSISTA JA UUDESTA OPPILAS- JA
OPISKELIJAHUOLTOLAISTA
Opetushallitus on 16.9.2014 päivittänyt ohjeet koulujen ja oppilaitosten uskonnonopetuksesta sekä perinteisistä
juhlista ja uskonnollisista tilaisuuksista. Seurakuntien henkilöstön on syytä olla tietoisia ajankohtaisista ohjeista.
Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Laki mahdollistaa edelleen opiskeluhuoltoon
liittyvän yhteistyön koulujen, oppilaitosten ja seurakuntien välillä.

SEURAKUNNAN KOULU- JA OPPILAITOSYHTEISTYÖN KANNALTA KESKEISTÄ
a) Uskonnonopetus (perusopetus ja lukiokoulutus)
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään enemmistöuskonnon opetusta. Muiden
uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetukselle on kolmen oppilaan vähimmäisraja. Uskonnon opetus
ei ole uskonnon harjoittamista. Uskonnollisiin yhdyskuntiin ja niiden rakennuksiin, tapoihin ja
uskonnonharjoittamisen muotoihin voidaan tutustua opetussuunnitelman mukaisesti.
 HUOM: Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat uudistumassa. Perusteluonnoksiin voi
tutustua www.oph.fi/ops2016. Koulun yhteistyökumppanit voivat olla mukana tekemässä
paikallista opetussuunnitelmaa, joten seurakunnan/seurakuntayhtymän johdon on syytä olla
piakkoin yhteydessä kunnan sivistys/opetustoimen johtoon.
b) Perinteiset juhlat
Koulun tai oppilaitoksen perinteisiin juhliin voi sisältyä joitakin uskontoon viittaavia elementtejä, esim.
yksittäinen virsi. Nämä juhlatraditiot eivät ole uskonnon harjoittamista. Juhlat ovat osa koulun yhteistä
toimintaa ja niiden toivotaan edistävän suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden kunnioittamista sekä
suomalaisen kulttuurin tuntemusta myös eri kieli- ja kulttuuriryhmien kotoutumisen kannalta.
c) Uskonnolliset tilaisuudet
Koulu tai oppilaitos voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia
päivänavauksia, tai sisällyttää koulun toimintaan uskonnollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia.
Tällaiset tilaisuudet ovat uskonnon harjoittamista. Koulun tulee ajoissa tiedottaa koteihin
uskonnollisista tilaisuuksista. Oppilaan huoltaja/opiskelija ilmoittaa osallistumisesta niihin.
Osallistuminen on riippumaton uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä. Koulu järjestää
mahdollisuuksien mukaan samaan aikaan vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa heille, jotka eivät
osallistu.

Lisätiedot kohtiin a–c:
Esi- ja perusopetus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestamin
en/uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_opetus
Lukiokoulutus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_jarjestami
nen/uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_opetus
Ammattioppilaitokset
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/ammattikoulutuksenjarjesta
minen/uskonnollisten_tilaisuuksien_ohjeet

d) Opiskeluhuolto
Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tuli voimaan elokuun alusta lukien. Laki kattaa
opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Lain tavoitteena on:
- tarjota ennaltaehkäisevää tukea oppilaille ja opiskelijoille
- vahvistaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa
- turvata yksilökohtainen opiskelijahuolto
Uusi laki mahdollistaa koulujen ja oppilaitosten monialaisen opiskeluhuollollisen yhteistyön. Koulut ja
oppilaitokset voivat suunnitella, toteuttaa ja kehittää opiskeluhuoltoa myös seurakuntien kanssa.
Seurakuntien kannattaa itse olla aloitteellisia paikallisten koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön
toteuttamisessa (mm. kuntatason ohjausryhmät, monialaiset asiantuntijaryhmät).
Lisätiedot:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanitfi/lait/koulu/koulu_ja_opiskeluterveydenhuollon_keskeinen_lainsaadanto
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