HELSINGIN KAUPUNKI
Kasvatus ja koulutus
Perusopetus
OSALLISTUMINEN OMAN USKONNON OPETUKSEEN
Lomakkeen täyttävät muun uskonnollisen yhdyskunnan kuin evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen
kirkkokunnan jäsenet sekä ne uskonnolliseen yhdyskuntiin kuulumattomat, jotka saamansa kasvatuksen tai
kulttuuritaustansa perusteella osallistuvat jonkun uskonnon opetukseen.
Tiedot siirretään Primuksen opiskelijarekisterin Tiedot-välilehden Katsomusaine-kenttään.
Lomake säilytetään koulussa.

Oppilaan nimi
Oppilaan oma uskonto

Muu, mikä

Katolinen
Islam
Buddhalainen
Uskonnollinen yhdyskunta, johon oppilas kuuluu

Krishna

1.
Pyydän oppilaalle oman uskonnon opetusta
Mikäli opetus ei toteudu, oppilas osallistuu
Enemmistön uskonnon opetukseen
Koulun järjestämään korvaavaan opetukseen
Oman yhteisön järjestämään korvaavaan opetukseen, josta oppilas ei saa arvosanaa todistukseen *)
Elämänkatsomustiedon opetukseen

2.

OSALLISTUMINEN OMAN USKONNON OPETUKSEEN

En pyydä oppilaalle oman uskonnon opetusta
Tällöin oppilas osallistuu (Valitse yksi seuraavista)
Enemmistön uskonnon opetukseen
Koulun järjestämään korvaavaan opetukseen
Oman yhteisön järjestämään korvaavaan opetukseen, josta oppilas ei saa arvosanaa todistukseen *)
Elämänkatsomustiedon opetukseen

Paikka ja päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Helsinki,

*) Oman yhteisön antamasta korvaavasta opetuksesta tulee toimittaa kouluun yhteisön antama todistus.

Tiedote jatkosivulla.

TIEDOKSI HUOLTAJALLE

Osallistuminen katsomusaineiden opetukseen
Enemmistön opetuksena järjestettävään uskonnon opetukseen voivat osallistua aina huoltajan
pyynnöstä myös muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat tai niihin kuulumattomat oppilaat.
Helsingin kaupungissa enemmistön uskonnon opetuksena järjestetään evankelis-luterilaista
opetusta.
•
•
•
•

Evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan kuuluvat osallistuvat aina evankelis-luterilaiseen
opetukseen.
Ortodoksiseen yhdyskuntaan kuuluvat opiskelevat ortodoksista opetusta tai
enemmistön mukaista opetusta.
Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat opiskelevat elämänkatsomustietoa.
Enemmistön mukaiseen opetukseen eli evankelis-luterilaiseen opetukseen voivat
osallistua kaikki oppilaat halutessaan huoltajan pyynnöstä.

Muuhun Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuin evankelis-luterilaiseen
kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluville oppilaille, jotka eivät osallistu enemmistön
uskonnon opetukseen (ev.lut.), järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta huoltajan
pyynnöstä. Oppilaiden tulee olla kyseisen uskonnollisen yhdyskunnan jäseniä tai opetettavan
uskonnon tulee oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastata
hänen uskonnollista katsomustaan (perusopetuslaki 13 § 6 mom.). Koulu voi tarvittaessa
pyytää oppilaan huoltajalta luotettavan selvityksen uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä
tai oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan vastaavuudesta opetettavan uskonnon
kanssa. Sellaisen uskonnon opetus, jota Helsingin kaupungin kouluissa ei vielä anneta,
aloitetaan vähintään kolmelle helsinkiläiselle rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan
kuuluvalle oppilaalle huoltajien pyynnöstä.
•

•
•
•

Helsingissä järjestetään vakiintuneesti katolisen, islamin, buddhalaisen ja Krishna –oman
uskonnon opetusta. Opetuspaikkana on pääsääntöisesti oppilaan oma koulu, vaikka
opetus toteutetaan oman uskonnon ryhmissä alueellisena opetuksena. Opetus annetaan
opetussuunnitelmien mukaisesti. Oman uskonnon opetuksen opetussuunnitelmat
vuosiluokille 1-9 löytyvät: ops.edu.hel.fi
Oman uskonnon opetukseen osallistutaan huoltajan pyynnöstä tällä Osallistuminen
oman uskonnon opetukseen -lomakkeella.
Jos oppilas ei osallistu enemmistön uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen
eikä oppilaan omaa uskontoa tai elämänkatsomustietoa opeteta opetuksen järjestäjän
kouluissa, hänelle järjestetään muuta opetusta tai ohjattua toimintaa.
Oppilas voi osallistua koulun järjestämän muun opetuksen tai ohjatun toiminnan sijasta
oman uskonnollisen yhdyskuntansa antamaan opetukseen. Huoltajan tulee toimittaa
koululle selvitys oppilaan jäsenyydestä asianomaisessa uskonnollisessa yhdyskunnassa
ja osallistumisesta koulun ulkopuoliseen opetukseen. Uskonnollisen yhdyskunnan
antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.

Katsomusopetusta koskevat valinnat ja ratkaisut ovat kuten muidenkin opintojen kohdalla
pysyviä, eikä valintaa voida muuttaa. Jos oppilaan uskonnollinen yhdyskunta muuttuu tai
oppilas ei enää kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan huoltajalla on kuitenkin
oikeus muuttaa valintaa. Mahdolliset muutokset tehdään lukuvuosittain.

