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Lausuntopyyntö dnro OKM/41/010/2017
Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n jatkolausunto ti 17.7.2018 luonnok-
sesta VNA:ksi lukiokoulutuksesta

Yhdistyksemme lausunto 27.6.2018 lausuntopalvelu.fi:ssä luonnoksesta valtio-
neuvoston asetukseksi lukiokoulutuksesta esitti, kuinka 2 §:n tavoitteiden to-
teutuminen vaatisi uskonnonvapauslain muuttamisen.

Tämän jatkolausuntomme aluksi huomautamme, että lisäksi valtionkirkkoi-
hin vasten tahtoaan kuuluva opiskelija pystyy torjumaan uskonnon opinnot lu-
kion alusta lähtien, kunhan hän kirkosta erottuaan suorittaa elämänkatsomus-
tiedon pakolliset opinnot; jotta lukio ei tällöin olisi vaarassa venyä neljänteen
vuoteen, vastuunsa tuntevilla huoltajilla olisi käytännön pakko antaa suostu-
muksensa nuoren kirkosta eroamiselle riittävän varhain. Nuoren ja huoltajien
keskinäinen valta olisi siis kääntynyt laeissa tavoitellusta päinvastaiseksi, joten
uskonnonvapauslaki olisi korjattava tämän mukaiseksi.

Liitteessä 1 uskonnon/elämänkatsomustiedon pakollisten opintojen määrä
pitäisi puolittaa kahteen opintopisteeseen eli lukiolain sallimaan minimiin jo ta-
soittamaan ero moneen varsinaiseen oppiaineeseen nähden. Ainoasta uskonnon
kurssista olisi myös helpompi kieltäytyä. Uskonto ei silloin saisi myöskään sitä
kohtuuttoman suurta painoarvoa kuin joka sillä on ehdotetuissa korkeakoulujen
todistusvalinnoissa.

Tärkeintä nykyään on kuitenkin torjua kaikki ehdotukset yhteisestä katso-
musaineesta, sillä sellainen olisi vain uskonnonopetusta mutta pakotettuna kai-
kille silloin rikkoen ateistien ihmisoikeuksia, vastoin 1 §:n tavoitetta ihmisoi-
keuksien kunnioittamisen edistämisestä. Kulttuurien monimuotoisuuden kun-
nioittamisen edistämisen tavoite 1 §:ssä toteutuisi parhaiten, kun uskonnonope-
tus lopetettaisiin tyystin, jolloin uskonnot, erityisesti valtakirkon, eivät tieteen-
vastaisine oppeineen voisi enää olla oikeudeton uhka lukio-opintojen rauhalle.
Uskontotieto-oppiaineen pelottava mahdollisuus varjostaa lukiokoulutuksen tu-
levaisuutta.

Tämä on otettava huomioon toteutettaessa ilmaisuun ”myös oppiainerajat
ylittävästi” liittyvää 2 §:n tavoitetta. Uskontoa ei saa opettaa yhdessä muiden
aineiden kanssa, erityisesti ei elämänkatsomustiedon. Ei yhtäkään elämänkatso-
mustiedon opiskelijaa eikä yhtäkään muun kuin uskonnon opettajaa saa velvoit-
taa temaattisissa opinnoissa tekemisiin uskonnonopetuksen kanssa.

JATKOLAUSUNNON KESKEINEN SISÄLTÖ
Tämä on aiemman lausuntomme jatkolausunto.

Valtionkirkkoon kuuluva lukion opiskelija voi kieltäytyä kaikista uskonnon
opinnoista, kunhan hän kirkosta erottuaan suorittaa elämänkatsomustiedon pa-
kolliset opinnot. Siksikin uskonnonvapauslaki olisi muutettava sallimaan eroa-
minen omalla päätöksellään nuorempana.

Liitteessä 1 uskonnon/elämänkatsomustiedon pakollisten opintojen laajuus
olisi laskettava lukiolain sallimaan minimiin eli 2 opintopisteeseen.

Temaattiset tai muut katsomusrajat ylittävät opinnot eivät saa johtaa us-
konnonopetuksen tunkeutumiseen muiden aineiden opetukseen näiden haitaksi.
Lukiokoulutuksen tulevaisuutta uhkaava uskontotieto-oppiaine on torjuttava.
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