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    ILMOITUS OPPILAAN OSALLISTUMISESTA 
KOULUN USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN 

Perusopetuslinja 
 

 

    
 
 
Tällä lomakkeella oppilaan huoltaja ilmoittaa, osallistuuko oppilas koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin 
vai ei. Lomake jaetaan kaikkien oppilaiden huoltajille. Ilmoituksen jälkeen koulu huolehtii siitä, että oppilaan 
osallistuminen uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen taikka siihen osallistumatta jättäminen toteutuu 
huoltajan ilmoituksen mukaisena. Koulu järjestää uskonnollisten tilaisuuksien aikana niihin osallistumattomille 
oppilaille mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa. 
 
Uskonnolliset tilaisuudet 

Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia, tai 
sisällyttää koulun toimintaan uskonnollisia toimituksia. Nämä tilaisuudet ovat uskonnon harjoittamista. 
Perustuslain 11 §:n 2 momentin mukaan ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti 
uskonnon harjoittamiseen. Vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja toimitukseen on riippumaton 
yhdyskunnan jäsenyydestä. 
 
Suomalaisen koulun perinteisiä juhlia ovat muun muassa joulujuhla, kevätjuhla sekä YK:n päivän ja 
itsenäisyyspäivän juhla, joissa voi olla joitain uskontoon viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlaperinteet ovat 
valtakunnallisen ohjeen mukaan osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren 
laulaminen ei tee juhlasta uskonnollista tilaisuutta. 
 
    
OPPILAAN OSALLISTUMINEN KOULUN USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN 
Koulun nimi Lukuvuosi 

            -       
Oppilaan nimi 

      
        
Koulussamme järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet: 

Uskonnollisen tilaisuuden nimi / Teema Ajankohta 
Oppilas 
osallistuu 

Oppilas ei 
osallistu 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  Päivämäärä, mihin mennessä     

Lomake palautetaan       omalle opettajalle. 
        
LISÄTIEDOT (Koulu täyttää) ja ALLEKIRJOITUKSET 

      

Päivämäärä Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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