
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 

OSALLISTUMINEN OMAN USKONNON OPETUKSEEN
Peruskoulu

 

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 Mikä 

Katolinen Islam Buddhalainen Muu
Uskonnollinen yhdyskunta, johon oppilas kuuluu 

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. 

 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. 
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HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 

TIEDOKSI HUOLTAJALLE 
 

Uusi uskonnonvapauslaki astui voimaan 1.8.2003. 
Evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon sekä 
elämänkatsomustiedon opetus järjestetään Helsingin peruskouluissa 
entiseen tapaan. 

Koulu järjestää oppilaalle huoltajan pyynnöstä oman uskonnon 
opetusta.  Sellaisen uskonnon opetus, jota Helsingin kaupungin 
kouluissa ei vielä anneta, aloitetaan kolmelle rekisteröityyn 
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jos heidän 
huoltajansa sitä pyytävät. 

Helsingin kaupunki järjestää lukuvuonna       -         oman 
uskonnon opetusta katolisessa, islamin, buddhalaisessa ja krishna -
uskonnossa. Opetuspaikkana on pääsääntöisesti oppilaan oma koulu, 
mutta etenkin yläasteilla ja lukioissa opetus voi tapahtua koko 
kaupungin yhteisissä tai alueellisissa opetusryhmissä. Opetusta 
tarjotaan viikossa yksi tunti. Vähimmäistuntimäärän saavuttamiseksi 
järjestetään 5. - 9. -luokkien aikana oman uskonnon tehostettuja 
opetusjaksoja, joissa opetus on monimuotoista ja eri koulujen oppilailla 
on mahdollisuus tavata toisiaan. 

Jos oppilaan oman uskonnon opetus ei toteudu tai huoltaja ei pyydä 
oppilaalle oman uskonnon opetusta, oppilas voi osallistua enemmistön 
uskonnon opetukseen (evankelisluterilaisen uskonnon opetus), tai 
koulun järjestämään korvaavaan opetukseen tai 
elämänkatsomustiedon opetukseen, mistä sovitaan koulun kanssa. 
Oppilas voi myös osallistua korvaavaan opetukseen omassa 
uskonnollisessa yhteisössään. Silloin koulussa ei järjestetä korvaavaa 
opetusta. Tällaisesta yhteisön antamasta korvaavasta opetuksesta 
tulee oppilaan tuoda kouluun todistus, joka voidaan liittää hänen 
oppilaskorttiinsa. Oman yhteisön korvaavasta opetuksesta ei anneta 
arvosanaa todistukseen. 
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