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OHJE, USKONNOLLISTE,N TIIA ISUUKS IEN TARTE STAMISE STA AMNLA,TILLI S IS SA
OPPILAITOKSISSA

Ttissi ohjeessa kuvataan, miten Suomen perustuslakiin (731/1.999) sisilt)'vit
sdinnokset sivistyksellisisti oikeuksista ja uskonnonvapaudesta firlee ottaa
huomioon arnmafi ll i sten oppilaitosten j drj estiessi juhlia j a uskonnollisia
tilaisuuksia. Ohjeen tatkoituksena ofl vamistaa mainittujen perusoikeuksien
toteutuminen sekd edistii suvaitsevaisuuttala moniarvoisuutta amma illisissa

oppilaitoksissa. Ohjeeseen sisdltS,y erditi tulkintoja 1a nzikemyksid, jotka
perustuvat sddnnosten valmisteluasiakirioissa esitettyihin sekd eduskunnan
perustuslakivaliokunnan, ylimpien laillisuusvalvojien sekd Opetushallituksen
esittdmiin kannanottoihin.

I{oulutuksen jarjestalat vastaavat ensisijassa juhlien ja uskonnollisten
tilaisuuksien jirjestimisesti ja niihin liitti-visti menettelytavoista sdinncjsten
e dellyttdmdlfa tav alla.

l. Pednteiset juhlat ja uskonnolliset tilaisuudet ammatillisessa oppilaitoksessa
1..1. Perinteiset fuhlat

Suomalaisilla oppilaitoksilla on useita pednteisii juhlia kuten joulujuhla,
kevdtjuhla seki YI{:n piivin juhla ja itsendislyspdivin juhla. I{oulutuksen
jarlestalat ja oppilaitokset pziittdvdt juhlista ja niiden sisillosti. Juhliin voi
sisdltyi joitakin uskontoon vittaavta elementteji. Tiliaiset juhlatraditiot ovat
osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisilty'vin yksittdisen virren
laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimisszi
pitii uskonnon harj oittamiseksi katsottavana tilaisuutena
(perustuslakivaliokunnan mietinto 1,0 / 2002 vp ja 2 / 201.a .p).

Oppilaitoksen juhlat ovat osa oppilaitoksen toimintaa. 
^ttrtrr^''11 

i sesta
koulutuksesta annetun lain mukaan nuorille Jagestettavassi koulutuksessa tulee
olla yhteistyosszi kotien kanssa. Oppilaitoksen tulee tiedottaa opiskelijoille ja
ndiden huoltajille oppilaitoksessa jirjestettzivistzi tapahtumista ja niiden
sisillosti. Tarvittaessa opiskelijan kanssa sovitaan opiskelijaa koskevista
yksilollisistd idrjestelyisti ja mahdollisesta vaihtoehtoisesta toimi.nnasta, jos
opiskelija ei voi osallistua kaikkeen juhlaan kuuluvaan ohjelmaan. Jiriestelyt,
kuten mahdollinen opiskelijan poistuminen juhlatilasta osaksi aikaa, tulee
toteuttaa hienotunteisesti ia mahdollisimmanvahan huomiota herdttrivdsti.

Perustuslakivaliokunta on kannanotossaan korostanut uskonnollisen
suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden huomioon ottamista kouluien
toiminnassa (mietinto 2/2014 vp). Myos ed kieli- ja kulttuuriryhmii edustavien
opiskelijoiden kotoutumisen kannalta on tarkea:a. ettd heilld on halutessaan
mahdollisuus tutustua suomalaiseen kulttuuriin oppilaitoks en j uhlis sa.
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1.2. Oppilaitoksen uskonnolliset tilaisuudet

Ammatillinen oppilaitos voi iirj estii uskonnollisia tilaisuuksia kuten
jumalanpalveluksia, tai sisd\ttdi oppilaitoksen toimintaan uskonnoliisia
toimituksia, kuten ruokarukouksia. Tillaiset tilaisuudet ia toimitukset ovat
uskonnon harjoittamista. Perustuslain 11 \:n 2 momentin mukaan kukaan ei
ole velvollinen osallistumaarL omatttuntonsa vastaisesti uskonnon
harjoittamiseen. Td"mdn perusteella opiskelijaa ei voida velvoittaa osallistumaan
jumalanpalvelukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen.
Vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja toimitukseen on
riippumaton yhdyskunnan jisenlydesti. Myoskddn tietqyn uskonnolliseen
yhdyskuntaan kuuluvia ei voida velvoittaa osallistumaan asianomaisen
uskonnollisen yhdyskunnan uskonnollisiin tilaisuuksiin j a toimituksiin.

Perustuslain 11 \:n 2 momentin tarkoituksena ei ole estdZi muiden positiivista
uskonnon harjoittamisen vapautta. Sen tarkoituksefla on ensisijaisesti suojata
henkiloi omantuntonsa vastaiselta uskonnon harioittamiselta.

Opiskelija ilmoittaa, osallistuuko hzin uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin
vai ei. Iimoituksen voi tehdi kertaluontoisesti edmerkiksi oppilaitokseen
ilmoittauduttaes sa tai tapauskohtais esti. Ilmoituks en muodon paattaa
kouluruksen jdrjestdjd.

Uskonnollisiin tilaisuuksiin osalU.stumattomille oppilaitosten on tilaisuuksien
akana mahdollisuuksien mukaa n Jarjestettava vaihtoehtoista ja mielekistd
toimin taa ftrerus ruslakivaliokunta 2 / 201 4 / vp). Oppilaitoksen dee siis

huolehtia siitd, etti opiskelijoilleJarjestetaan tilaisuuden aiaksi muuta toimintaa,
jonka tulee olla luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista
kuin siini tilaisuudessa, jonka tilalle muuta toimintaa latlestetaan.
Oppilaitoksen tulee huolehtia myos siiti, ettei uskonnollisiin tilaisuuksiin tai
toimituksiin osallistumisesta tai osallistumatta jittdmisesti aiheudu opiskelijalle
leimautumista tai muita haitallisia seuraamuksia.

Koulutukse n laqestaialla ja opprlartoksella on velvollisuus tiedottaa
opiskelijoille oppilaitoksen toiminnasta. I{oska opiskelijalla on ilmoituksensa
perusteella perustuslain 11 \:n 2 momentin nojalla oikeus kieltdytyi uskonnon
ha{oittamisesta, tiedotteista on kaytavd. ilmi oppilaitoksen jarjestanat
uskonnolliset tilaisuudet ia toimitukset.
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