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Kronologia  

 

- v. 1922 Uskonnonvapauslaki (8§):  

”Jos uskonnonopetusta valtion tai kunnan ylläpitämässä tai avustamassa kansakoulussa, 

oppikoulussa tai muussa oppilaitoksessa annetaan jonkun uskontokunnan opin mukaan, 

on oppilas, joka kuuluu toiseen uskontokuntaan tai joka ei kuulu mihinkään 

uskontokuntaan, edusmiehen vaatimuksesta vapautettava sellaisesta 

uskonnonopetuksesta.” 

 

- v. 1922 Mikael Soinisen (Kouluhallituksen ylijohtaja) esitys:  

 - uskonnonopetus (kansakoulussa) pääsääntöisesti oppilaiden enemmistön 

tunnustuksen mukaan 

 - kaikille pakollinen siveysoppi (etiikka) 

 - uskonnonhistorian opetusta uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille 

 puolueet vastustivat siveysoppia, ja lopputuloksena Koululaki 1923:  

 - ev.-lut. uskonnonopetus pääsääntöisesti pakollinen 

 - uskonnonopetuksesta vapautetuille opetetaan uskonnonhistoriaa ja 

siveysoppia 

 

- v. 1957 Kansakoululaki säilyttää saman periaatteen, tosin oppiaineen nimi nyt 

uskontojen historia ja siveysoppi 

 

[opetus vähäistä, esim. lv. 1930-31 koko maassa vain 80 oppilasta kansakouluissa] 

[opetuksen sisällöt eli opetussuunnitelma ja oppikirjat (joita oli julkaistu vain muutama) 

selvästi uskonnollisiin katsomuksiin painottuneita] 

 

- v. 1967 Peruskoululaissa yritettiin jälleen kaikille yhteistä siveysoppia  ei 

onnistunut, aikaisempi oppiainejako jäi sellaisenaan voimaan [samoin opsin 

uskontopainotus] 

 

- oppisisältöihin ja –materiaaleihin kohdistuneen kritiikin vuoksi Kouluhallitus alkoi 70-

luvulla kiinnittämään asiaan huomiota 

http://apumatti.helsinki.fi/lcms.php?am=3476-3476-1&page=3480


- v. 1978 Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri (Erkki Hartikainen) teki 

katsomusopetuksen tilanteesta YK:n ihmisoikeustoimikuntaan valituksen 

uskonnonvapauden nojalla  mikä vauhditti asian käsittelyä Suomessa 

 

- v. 1979 Kouluhallitus asetti työryhmän laatimaan uutta opetussuunnitelmaa 

uskontojen historialle ja siveysopille, ja se vahvistettiin 1981  ensimmäinen ei-

uskontolähtöinen ops 

 

- oppiaineen uudeksi nimeksi esitettiin etiikkaa, mutta yllättäen se vaihtui 

elämänkatsomustiedoksi (ilmeisesti Norjan koulun oppiaineesta ’livsynsorientering’ 

kopioitu nimi) 

- v. 1983 Koululait: ”Koulun yleisestä, uskonnon opetuksesta uskonnonvapauslain 

mukaisesti vapautetuille vähintään kolmelle uskontokuntiin kuulumattomalle oppilaalle 

opetetaan elämänkatsomustietoa.” 

 

- v. 1985 et:n uusi peruskoulun ops ja et ensimmäistä kertaa lukion opsiin 

 

- v. 1992 OPM:n tuntijakotyöryhmä ehdotti jälleen etiikkaa kaikille yhteiseksi 

oppiaineeksi lukion opsiin  ei hyväksytty 

 

- v. 1994 Opsista lähtien et:n opetus oli tarkoitettu vain uskontokuntiin kuulumattomille 

oppilaille 

 jolloin kyse ei ole vain uskonnottomuudesta (neutraali katsomusopetus) vaan jollakin 

tapaa sekulaarin katsomuksen tukemisesta (?) 

 

- v. 2003 uusi uskonnonvapauslaki, jonka johdosta muutettiin myös perusopetuslain 

katsomusopetusta koskevia pykäliä 

  olennaista: onko lapsi uskonnollisen yhdyskunnan jäsen vai ei 

 - jos ei: osoitetaan automaattisesti et-opetukseen 

 - enää ei tarvitse pyytää vapautusta enemmistön mukaisesta uskonnon-

opetuksesta, siihen voi kuitenkin pyynnöstä edelleen osallistua, vaikkei kuuluisikaan 

uskontokuntaan  

- Perusopetuslain 13§: ”Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle, joka ei 

osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, opetetaan elämänkatsomus-

tietoa. Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos 

opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme.”  

 Opetuksen järjestäjä = yleensä kunta; järjestetty opetus = opetusta (ei esim. pelkkää 

tenttimistä). 

 Perusopetuslaki velvoittaa ottamaan huomioon oppilaan ikäkauden opetusta 

järjestettäessä ja muodostamaan opetusryhmät niin, että opetussuunnitelman tavoitteet 

on mahdollista saavuttaa  voidaan melkein tulkita, että esim. 1-6 –luokkien yhdistetty 

opetus on perusopetuslain tarkoituksen vastaista 

 

 lapsen uskonnollinen asema voi poiketa vanhemmista. 15-vuotias voi erota tai liittyä 

huoltajien suostumuksella, 12-vuotiasta ei voida ilman omaa suostumusta liittää tai 

erottaa. Perusasteella päättää huoltaja, lukiossa opiskelija itse.  

 

 myöskään uskonnon opetusta ei enää määritellä tunnustukselliseksi, vaan oman 

uskonnon opetukseksi, jonka opettajaksi vaaditaan tavallinen opettajan kelpoisuus, ei 



enää kyseiseen kirkkokuntaan kuulumista. Laki toteaa, ettei ketään voida kuitenkaan 

pakottaa opettamaan katsomusainetta omantuntonsa vastaisesti.  

 lain mukaan koulutoimintaa koskee uskonnon ja omantunnon vapaus: kukaan ei ole 

velvollinen osallistumaan uskonnon harjoittamiseen omantuntonsa vastaisesti; 

uskonnollisia tilaisuuksia voidaan järjestää, mutta on koulun virkavelvollisuudella 

selvitettävä, ketkä haluavat osallistua niihin 

 koska tilanne on monimutkainen ja poikkeustapauksia entistä enemmän, olisi 

suositeltavaa aina lukukauden alussa toimittaa koteihin asiasta tiedotus- ja 

tiedustelulomake, jossa kerrotaan katsomusopetuksen eri mahdollisuuksista sekä 

lukuvuoden uskonnollisista tilaisuuksista ja kysytään: (a) osallistumista 

katsomusopetukseen (b) osallistumista mahdollisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin 

lukuvuoden aikana.  

 

 joissain tapauksissa et-opetukseen voivat osallistua myös vähemmistöuskontokuntiin 

kuuluvat opiskelijat  muihin kuin ev.lut.- tai ordoksikirkkoon kuuluvat voivat… 

(a) pyytää oman uskontonsa opetusta (jota on velvollisuus järjestää, jos vähintään 3 

oppilasta opetuksen järjestäjän alueella 

(b) valita enemmistön mukaisen uskonnonopetuksen (ev.-lut.) 

(c) osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen 

(d) osallistua korvaavaan opetukseen (jos eivät ole pyytäneet mitään yo. vaihtoehdoista) 

(e) osallistua oman uskonnollisen yhdyskuntansa järjestämään opetukseen koulun 

ulkopuolella 

 toisin kuin ennen, et:n opetuksessa voi siis olla oppilaita, jotka kuuluvat myös 

joihinkin Suomessa vähemmistönä oleviin uskontokuntiin  

 

- v. 2010 tuntijakoehdotus: parhaillaan on käynnissä peruskoulun tuntijaon 

(oppiainejaon) ja opetussuunnitelmien uudistus. Uudistus ei muuta kovin paljon mitään 

peruskoulun toiminnassa, mutta joitain tuntimääriä tarkistetaan. Uutena ehdotuksena 

esitettiin, että katsomusryhmien mukaan eriytetyn opetuksen lisäksi tulisi kaksi 

vuosiviikkotuntia (kurssia) kaikille oppilaille yhteistä etiikan opetusta. Tämä ehdotus 

kaatui (jälleen kerran) etenkin luterilaisen kirkon ja uskonnonopettajien vastustukseen. 

Näyttää siltä, että jatkossakin katsomusopetus järjestetään samoin kuin tähän asti.  

 

- yhä vieläkin et on varsin poikkeuksellinen oppiaine sekä nimeltään että sisällöiltään 

verrattuna monien muiden maiden koulujärjestelmään. Katsomusopetuksen 

järjestämismalleja tyypillisesti kolme:  

- jokaiselle katsomuskunnalle omaa opetustaan (esim. Suomi, Itävalta ja 

Saksa osin) 

- kaikille yhteinen oppiaine (esim. Ruotsi, Norja) 

- ei lainkaan erillistä katsomusopetusta (esim. USA, Ranska) 



 

------------------------  



ET:n opetussuunnitelman eettisiä lähtökohtia ja ihanteita 
               

 

humanismi  

- ihmisarvon kunnioitus,  

- jokaisen yksittäisen ihmisen ainutkertainen arvokkuus,  

- luottamus eettisen ja tiedollisen kehityksen mahdollisuuteen.  

 

demokratia  

- tavoitteena kansalaisten valveutuneisuus ja osallistumishalu, 

- demokraattinen järjestelmä hyvän yhteiskunnan perustana.  

 

ihmisoikeusetiikka  

- ihmisoikeuksien ideaan ja YK:n ihmisoikeuksien julistukseen 

sitoutuminen etiikan perustana, 

- ihmisten yleismaailmallinen tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus, 

- ihmisoikeuksien oikeudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 

tärkeitä.  

 

kestävä kehitys  

- ihanteena luonnonympäristöjen kunnioittaminen ja niiden 

säilyttäminen myös tuleville sukupolville 

- maailman luonnonperinnön vaaliminen (esim. YK: maailman 

luonnonperintökohteet)  

 

globaali oikeudenmukaisuus  

- ihanteena maailman eri alueiden, maiden ja kansojen välinen 

tasavertaisuus, reilu kauppa, oikeudenmukaiset kansainväliset 

sopimukset ja tasavertaiset kv. suhteet 

 

myönteinen monikulttuurisuus 

- ihmisten välisen erilaisuuden ja moninaisuuden ymmärtäminen ja 

arvostaminen 

- rauhanomaiseen rinnakkaineloon kykenevän monikulttuurisen ja 

moniarvoisen yhteiskunnan kehittäminen 

 

kulttuuriperinnön arvostaminen 

- tärkeää oikeus pitää yllä ja kehittää kulttuuriperinteitä 

- kulttuurisesti ja historiallisesti merkittävien paikkojen vaaliminen 

(esim. YK:n nimeämät maailman kulttuuriperintökohteet)  

 

 

HUOM:  

- Mikään oppiaine ei voi olla ”arvovapaa”. Lait, kansalliset sitoumukset ja 

opetussuunnitelmat ohjaavat koulun toimintaa myös sen osalta, millaista arvomaailmaa 

koulun pitäisi edistää. Ks. esim. opetussuunnitelman yhteinen osa, tavoitteet ja arvot. 

- Elämänkatsomustiedolla voi sanoa olevan hyvin vahvasti ”yleiskasvatuksellinen” 

luonne. Sillä on läheinen suhde opetussuunnitelmien yleiseen osaan ja yhteiseen 

arvoperustaan. Et arvoperustoineen ja kasvatustavoitteineen on melkein kuin koko 

opetussuunnitelma pienoiskoossa.  



Elämänkatsomustiedossa tärkeitä eettisiä teorioita 
       

 

naturalistinen etiikka 

 elävän organismin biologisesta olemuksesta johdettavat eettiset päätelmät  

(esim.: mitä ihminen tai elävä olento tarvitsee elääkseen ja voidakseen hyvin, 

tunteakseen mielihyvää ja välttääkseen kärsimystä) 

 

humanistinen etiikka  

 ihmisarvon ja itsemääräämiskyvyn kunnioittaminen; hyvän elämän etsiminen  

(vaikka ei olisikaan valmista vastausta siihen, mitä hyvä elämä on, syntyy elämään 

arvokkuutta jo siitä, että hyvän elämän ongelmaa pohditaan ja hyvään elämään etsitään 

erilaisia käytännön reittejä; ei ole yhtä oikeaa tapaa elää, joten erilaisia elämänmuotoja 

ja ihmisten yksilöllisiä tai yhteisöllisiä valintoja niissä tulee kunnioittaa) 

 

ihmisoikeusetiikka 

 ihmisyksilön ehdottoman itseisarvon lähtökohta & ajatus luovuttamattomista 

perusoikeuksista; YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 

(jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus mm. elämään, vapauteen, sosiaaliseen ja 

taloudelliseen hyvinvointiin, koulutukseen – riippumatta ihonväristä, kulttuuritaustasta, 

sukupuolesta, iästä, katsomuksesta jne.) 

 

sopimusetiikka 

 etiikan yhteisöllisyys: ihmisten kyky ymmärtää toisiaan, keskustella ja sopia 

keskenään oikeata ja väärää koskevista periaatteista tai säännöistä on etiikassa 

äärimmäisen tärkeää; sopimusetiikkaa tarvitaan niin suuressa kuin pienessäkin 

mittakaavassa  

(ihmisoikeussopimuksista ja globaalista etiikasta koulussa ja opetusryhmässä yhdessä 

tehtäviin sopimuksiin ja niiden kunnioittamiseen) 

 

kestävän kehityksen ekologinen etiikka 

 luonnonympäristöjen ja koko elonkehän säilyminen on edellytys kaikelle elämälle 

(kaikilla muilla etiikan tasoilla on merkitystä vain, jos elämä planeetalla jatkuu; 

kulutusta, saastumista ja luonnonresurssien tuhoa tulisi vähentää; luonnon 

monimuotoisuus tulisi säilyttää, jotta ekologiset prosessit ja luonnonevoluutio voivat 

säilyä vahvoina)  


