
LIITE 8 Uskonnonopetuksen vaihtoehdon valinta 
 
Opetuksenjärjestäjä edellyttää että valinta on voimassa koko peruskolulun luokat 1-9. 
 

Oppilaan nimi: _____________________________________________ 
 
 
Laita seuraavat vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 
1 vaihtoehto jonka mieluiten valitsette 
2 seuraavalle vaihtoehto jne. 
Jos jokin vaihtoehdoista ei kiinnosta, jättäkää ruutu tyhjäksi. 
 
Huomioikaa että elämänkatsomustiedon ja oman uskonnon opetuksen vaihtoehdot 
toteutuvat vain jos vähintään kolme oppilasta kunnan koulujen luokilta 1-6 ovat 
valinneet saman vaihtoehdon. Uusi hakemus voidaan tehdä 6. luokan 
kevätlukukaudella ennen luokkia 7-9. Jos omassa koulussa ei ole kolmea oppilasta, 
järjestetään kyyti lähimpään kouluun jossa sellainen ryhmä on. 
 
 

       Haluaa osallistua evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen 
 
       haluaa opetusta elämänkatsomustiedosta 
 
       haluaa oman uskonnon opetusta     Mikä? __________________ 
 
 
Jos olette valinneet evankelis-luterilaisen opetuksen, teidän ei tarvitse täyttää muuta 
osaa paperista, vain allekirjoitus. Siinä tapauksessa että olet valinnut jonkin muista 
vaihtoehdoista, täytä lomake loppuun. 
 
Jos kolmen oppilaan vähimmäismäärää ei saavuteta valitsemme seuraavan 
vaihtoehdon. 
Merkitse tärkeysjärjestykseen seuraavat vaihtoehdot edellä mainittujen sääntöjen 
mukaan. 
Jos jokin vaihtoehdoista ei kiinnosta jättäkää ruutu tyhjäksi. 
 

       Haluaa osallistua evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen 
 

kirkkokunta järjestää kouluajan ulkopuolella omaa 
uskonnonopetusta. Huoltaja antaa koululle selvityksen pidetyistä 
tunneista. Oppilas saa vapaata uskontotunneilta. Uskonnosta ei 
anneta arvosanaa. 

      
Oppilas osallistuu uskonnonopetukseen, elämänkatsomustietoon tai 
oman uskontokunnan opetukseen. Uskontotuntien aikana oppilaalle 
järjestetään muuta opetusta tai toimintaa.  

 

 

 

 

 

 

 



Oppilasta joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ei perusopetuslain 
(628/1998)13 §:ssä (muutettu lailla 454/2003) ja perustuslain 11 § 2 momentin 
mukaan voida velvoittaa osallistumaan omaatuntoaan vastaan jumalanpalveluksiin 
tai muihin uskonnollisiin tapahtumiin. 
 
Haluatko että koulu ilmoittaa kotiin uskonnollisten tapahtumien järjestämisestä. 
 
        Kyllä                 Ei 
 
Haluatko että lapsesi vapautetaan uskonnollisiin tapahtumiin osallistumisesta. 
 
        Kyllä                        Ei 
 
Vapautus koskee koko peruskoulun luokkia 1-9. Koulu järjestää tarvittaessa muuta 
toimintaa tai opetusta. 
 
Liitteenä tähän lomakkeeseen: Ote Pedersören kunnan opetussuunnitelmasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivämäärä ja allekirjoitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

Perusopetuslain 13 § Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus 

Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista 
uskonnon opetusta. Opetus järjestetään tällöin sen mukaan, mihin uskonnolliseen 
yhdyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu. Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat 
oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Oppilas, joka ei kuulu tähän 
uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huoltajan ilmoitettua asiasta perusopetuksen järjestäjälle 
osallistua mainittuun uskonnonopetukseen. 

Vähintään kolmelle evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai vähintään kolmelle ortodoksiseen 
kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun 
uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta. 

Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vähintään 
kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, 
järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät. 

Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan huoltaja 
päättää, minkä uskonnon opetukseen oppilas osallistuu. 

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei osallistu 1 momentissa 
tarkoitettuun uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen 
yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, 
opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksen järjestäjän tulee 
järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään 
kolme. 

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös 
sellaiseen perusopetuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka oppilaan 
saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista 
katsomustaan. 
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