
Vantaan perusopetus 2023

Katsomusaineen valinta ja

katsomusaineesta vapauttaminen



Kouluun ilmoittautuminen ja 
katsomusaineen opetuksen pyytäminen
Kun lapsi ilmoitetaan kouluun, huoltaja pyytää katsomusaineen opetusta jossakin seuraavista:

1. Evankelis-luterilainen uskonto

2. Elämänkatsomustieto

3. Ortodoksinen uskonto

4. Buddhalainen uskonto

5. Islam uskonto

6. Katolinen uskonto

7. Krishna-liikkeen uskonto

Jos mikään ei ole oikea vaihtoehto, ei tehdä valintaa, vaan huoltaja jättää kohdan tyhjäksi ja ottaa yhteyttä 
koulun rehtoriin. 



Onko lapsi jäsen ev.lut tai 
ortodoksisessa seurakunnassa?

Jos lapsi on evankelisluterilaisen uskontokunnan 
jäsen, voi huoltaja valita vain oman uskontokunnan 
mukaisen uskonnon.

Ortodoksisen seurakunnan jäsen voi valita oman 
ortodoksisen uskonnon tai enemmistöuskonnon, eli 
evankelisluterilaisen uskonnon.



Onko lapsi Suomessa rekisteröidyn 
uskonnollisen yhdyskunnan jäsen?

Tämä on tärkeä tieto, jonka opetuksen järjestäjä saa suoraan digi- ja 
viestintävirastosta.

Jos lapsi on Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsen (muun kuin evankelisluterilaisen tai 
ortodoksisen), voi huoltaja valita seuraavista:

1. Koulussa opetettava uskonto, johon lapsi on rekisteröity

2. Elämänkatsomustieto

3. Enemmistön uskonto, eli Vantaalla evankelisluterilainen uskonto

4. Katsomusainetta korvaava opetus (koulu päättää opetuksen sisällöstä)

Lisäksi Kolme saman Suomessa rekisteröidyn uskonnon edustajaa voi pyytää oman katsomusaineen opetusta 
kunnalta.



Onko lapsi Suomessa rekisteröidyn 
uskonnollisen yhdyskunnan jäsen?

Tämä on tärkeä tieto. Tämä on tärkeä tieto, jonka opetuksen järjestäjä saa 
suoraan digi- ja viestintävirastosta.

Jos ei ole, voi huoltaja valita seuraavista:

1. Perheen kulttuuria vastaava uskonto

2. Elämänkatsomustieto

3. Enemmistön uskonto, eli Vantaalla evankelisluterilainen uskonto



Voiko vapautusta 
korvaavasta 
opetuksesta hakea?

Huoltaja voi hakea vapautusta korvaavasta opetuksesta sillä 
perusteella, että oppilas opiskelee oman uskonnollisen yhdyskunnan 
opetuksessa. Lomakkeen saa omalta koululta ja vantaa.fi –sivustolta 
(1.8.2023 alkaen)

Lomake täytetään niin että kaikki huoltajat allekirjoittavat. Lomakkeesta 
löytyy palautusosoite.

Aluepäällikkö tekee asiassa hallintopäätöksen.

Jos vapautus myönnetään, tulee todistukset yhdyskunnan jäsenyydestä 
ja opetukseen osallistumisesta esittää koululle. 

Oman yhdyskunnan opetuksesta ei saa arvosanaa todistukseen. 
Todistuksen lisätietoihin kirjataan, että oppilas on osallistunut oman 
yhdyskunnanopetukseen.



Voiko vapautusta 
katsomusaineen 
opetuksesta hakea?

Huoltaja voi hakea oppilaalle vapautusta katsomusaineen opetuksesta. 
Lomakkeen saa omalta koululta ja vantaa.fi –sivustolta (1.8.2023 
alkaen)

Lomake täytetään niin, että kaikki huoltajat allekirjoittavat. 
Lomakkeesta löytyy palautusosoite.

Aluepäällikkö tekee asiassa hallintopäätöksen.

Jos oppilas on opiskellut katsomusainetta koulussa, ei vapautusta 
myönnetä, sillä OPH:n mukaan oman uskonnollisen yhdyskunnan 
antama opetus ei ole peruste vapautukselle.



Katsomusaineen valinta on 
pysyvä

Huoltajille tulee korostaa, että katsomusaineen valinta on pysyvä (OPH
19.9.2022)

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Ohje_perusopetuksen_uskonnon_ja_el%C3%A4m%C3%A4nkatso
mustiedon_opetuksen_sek%C3%A4_esiopetuksen_katsomuskasvatuksen_j%C3%A4rjest%C3%A4misest%C3%A4_sek
%C3%A4_yhteisist%C3%A4_juhlista_ja_uskonnollisista_.0901a0b580d00f51.pdf

Katsomusainetta voi kuitenkin vaihtaa silloin, jos oppilaan Suomessa 
rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta muuttuu, tai oppilas ei enää 
kuulu mihinkään uskontokuntaan.

Oman uskonnollisen yhdyskunnan opetuksesta tai korvaavasta 
opetuksesta saa siirtyä koulun katsomusaineen opetukseen, vaikka 
muutosta rekisteröitymisessä ei tapahtuisi, sillä perusopetus on 
jokaisen kunnassa asuvan oppilaan oikeus.
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