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Talousarvioaloite määrärahojen varaamiseksi elämänkatsomustiedon oppikir-
joihin peruskouluissa

Helsingissä elämänkatsomustiedon opiskelijoiden määrä peruskouluissa on noussut tuhansilla viime 
vuosina (tällä hetkellä oppilaita on n. 8000). Voimakkaasta kasvusta huolimatta elämänkatsomustie-
don oppilaat opiskelevat pääpainotteisesti omien muistiinpanojen varassa. Kun olen tiedustellut koulu-
tus- ja kasvatuksen toimialalta, miksi näin on, olen saanut vastaukseksi muun muassa, että elämän-
katsomustiedon opiskelun luonteeseen kuuluvat keskustelevuus ja kirjattomuus. Kirjattomuutta on pe-
rusteltu myös sillä, ettei peruskoulun elämänkatsomustiedon opetuksen oppikirjoja ole tällä hetkellä 
saatavilla. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaiset oppikirjat ovat kuitenkin ilmestyneet sekä ala-
koulun että yläkoulun osalta alkuvuodesta. 

On yhdenvertaisuuden näkökulmasta erittäin ongelmallista, että elämänkatsomustiedon oppilaat ase-
tetaan eriarvoiseen asemaan muiden katsomusaineiden oppilaiden kanssa. Jos opetus lepää kirjat-
tomuuden, internet-materiaalien ja oppilaiden omien muistiinpanojen varassa, siirtyy vastuu oppimi-
sesta oppilaalle itselleen, mikä eriarvoistaa lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksia entisestään. 
Tämän lisäksi kirjattomuus johtaa siihen, ettei voida taata sitä, saavatko oppilaat esimerkiksi kirjattua 
omiin muistiinpanoihin kaikki elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmassa vaaditut oppimisalueet. 
Internetistä löydettävä opetusmateriaali ei ole puolestaan tarkoituksenmukaista, sillä sen pedagogisia 
lähtökohtia ei voida varmistaa eikä sitä välttämättä ole laadittu opetussuunnitelmien sisältöjä noudat-
taen.  

Oppilaita tulee rohkaista keskusteluun osana oppimista unohtamatta, kuinka tärkeää on, että kaikilla 
oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus tietopohjaiseen keskusteluun.
 
Tällä hetkellä 42 % helsinkiläisistä ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. Tämä heijastuu omalta osal-
taan kasvavaan elämänkatsomustiedon oppilaiden määrään. Myös tämän johdosta oppikirjojen ja 
muun materiaalin pitää olla kunnossa ja laajasti saatavilla. Oppikirjamateriaalin varmistaminen on 
ajankohtaista varsinkin nyt kun ensimmäistä kertaa on saatavilla oikeasti laadukasta oppimateriaalia 
ala- ja yläkouluihin. 
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