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Yrke sutbildnings anordnarna

ANORDNAND E, AV RELIGIO SA EVE,NE,MANG I \RKE SI-AROAN STALTERNA

Utbildningsstytelsen utfirdar bifogade anvisning i det irende som nemns i.

rubriken.

Anvisningen skickas yrkesutbildningsanord n^rrra for kdnnedom och att
beaktas vid anotdnandet av religrosa evenemang. Utbildningsanordnaren ska

vidarebefordra anvisningen ti1l de ldroanstaltet som ordnar ytkesutbildning.

Yttedigare information ges vid behov av undervisningsridet Pekka Iivonen
tel. 029 53 31,07 5, och undervisningstidet Christina Anderss6n, tel. 029 53

31,290.
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ANVISNING OM ANORDNANDE AV RE,LIGIOSA EVE,NE,MANG I
YRKE,SI-A.ROAN STALTERNA

I denna anvisning beskrivs hur de bestimmelser om kultutella r2ittigheter och
teligionsfrihet som ingir i Finlands grundlag (731/1,999) ska beaktas i
yrkesldroanstalterna vid anordnandet av fester och religiosa evenemang. Syftet
med anvisningen ar 

^ttlirygga 
att ndmnda gundrdttigheter forverkligas samt

att frarnja tolerans och pluralism i yrkesldroanstalterna. Om tillzimpningen av
bestdmmelserna tnghr nigra tolkningar och stindpunkter som basetar sig pi
stdllningsstaganden i beredningshandlingarna fot bestimmelserna och
stillningstaganden gi orda av riksdagens grundlagsutskott, hoge
laglighetsovervakare och Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsanordnarna artsvarar i forsta hand fot att fester och teligiosa
evenemang ordnas och forfarandena i anslutning till dem genomfom pi det
sdtt som forutsitts i bestdmmelsema.

l. Ttaditionella hiigtider och religidsa evenemang i pkesl?iroanstalterna

'/..|1. Traditionella hiigtider

I de frnlindska ld.roanstalterna firas mi'nga ttaditionella hogtider sisom julfest,
virfest, FN-dagen och s j dlvstindighets dagen. Utbildningsanordn arna o ch
ldroanstaltema beslutar om festerna och om deras innehill. I festema kan iven
ingi element som anspelar pi religion. Sidana festtaditioner ar en del av den
finlindska kulturen. Sjungandet av en enstaka psalm som everituellt ingir i en
fest got inte att festen i den religrosa toleransens namn kan betraktas som ett
evenemang dfu teligion utcivas (grundlagsutskottets bet?inkande 10 /2002 td
och2/2074 rd).

Ldroanstaltens fester ir en del av laroanstaltens vetksamhet. Enligt lagen om
yrkesutbildning ska man i utbildningen for unga samarbeta med hemmen.
Latoanstalten ska informera studerandena och deras virdnadshavare om de

evenemang som ordnas i liroanstalten och om deras innehill. Med den
studetande kan vid behov avtalas om individuella anangemang och eventuell
alternativ verksamhet for studeranden, om studeranden inte kan delta i all den
verksamhet som ingir i en fest. Arangemangen, sisom till exempel att
studeranden Iamnar festlokalen for en del av tiden, ska genomfciras finkinsligt
och si att det vicker si lite uppmdrksamhet som mojligt.

Grundlagsutskottet har i sitt stillningstagande betonat beaktande av religros
tolerans och plualism i skolornas verksamhet (betdnkande 2/201.4 rd). Aven
med tanke pi integreringen av studerande som hor till olika sprikliga och
kultwella minoriteter ir det viktigt att dessa om de si vill har mojlighet att
stifta bekantskap med den finldndska kulturen i samband med ldroanstaltens
fester.

Opetushallitus
Hakaniemeromta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, fal<si 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, mw'.oph.fr
Utbildningssqrelsen
Hagniskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fomam.eftemam@oph.fr, w.oph.fr



2. Retgiiisa evenemang i ldroanstalten

Ytkesliroanstalten kan ordna religiosa evenemang sisom gudstiinster, ellef
lita religrosa forrittningar, sisom bordsboner, ingi i liroanstaltens
verksamhet. Dylika evenemang och forrittningar dr religionsutovning. Enligt
11 S 2 momentet i grundlagen dr ingen rLyldig att mot sin overtygelse ta del i
rsligionsutovning. Med stod av detta kan en studerande inte ildggas att ta del i
en gudstjinst, andra religiosa evenemang eller forittningar. Friheten att avsth
fuhn att delta i ett religiost evenemang eller en religicis forittning ir oberoende
av medlemskap i ett samfund. Inte heller studerande som hor till ett bestdmt
religrost samfund kan ildggas att delta i religiosa evenemang och forrdttningar
som ordnas av religionssamfundet i fuhga.

Syftet med 11 $ 2 momentet i grundlagen dr inte att forhindra andras positiva
frihet att utciva sin religion. Dess syfte ir i forsta hand att skydda en pe$on
for religronsutovning som strider mot hans eller hennes overtygelse.

Den studerande ska meddela om han eller hon deltar i religiosa evenemang
och fordttningar eller inte. Detta kan goras en ging for a17a till exempel i
samband med anmilan till liroanstalten eller vid behov i varje enskilt fall.
Utbildningsanordnaren beslutar om formen for anri;'alar..

For dem som inte deltar i religiosa evenemang ska liroanstalterna i min av
mojlighet ordna alternativ och meningsfirll verksamhet under evenemangen
(grundlagsutskottet 2/201,4 rd). Ldroanstalten ska siledes skota om att det for
de studerande ordnas aflr7 rr undervisning som till sin natur och sina mil ir si
lika som mojligt det evenemang i vars stille verksamheten ordnas.
Litoanstalten ska iven skota om att deltagandet eller inte deltagandet i de
teligtosa evenemangen ellet forittningatna inte leder till stdmpling eller andra
menliga foljder for den studerande.

Utbildningsanordnaren och ldroanstalten dr skyldiga att informera de
studerande om ldroanstaltens verksamhet. Eftersom en studerande pi basis av
sin anmilan med stod av 11 $ 2 momentet i grundlagen har moilighet att neka
till att delta i lsligionsutovning, ska de religiosa evenemang och forrittningar
som liroanstalten ordnat fnmgh av meddelandena.
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