
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestäminen nuorten lukiokoulutuksessa 

Mihin oppiaineeseen tai 
uskonnon oppimäärään 
opiskelijan täytyy tai on 
mahdollista osallistua, 

jos hän… 

… kuuluu evankelis- 
luterilaiseen kirkkoon? 

… kuuluu ortodoksiseen 
kirkkokuntaan (Suomen 
ortodoksinen kirkko)? 

… kuuluu johonkin muu-
hun Suomessa rekiste-
röityyn uskonnolliseen 

yhdyskuntaan (kuin 
evankelisluterilaiseen 

kirkkoon tai Suomen or-
todoksiseen kirkkoon)? 

… ei kuulu mihinkään 
Suomessa rekisteröityyn 

uskonnolliseen yhdys-
kuntaan? 

Evankelisluterilainen  
uskonto 

Jos kyseessä on enemmistön 
uskonnon opetus (kuten 
yleensä) ja/tai koulutuksen 
järjestäjä tarjoaa evankelis-
luterilaisen uskonnon ope-
tusta, opiskelijan tulee osal-
listua oppimäärän opetuk-
seen, mikäli hän on aloittanut 
lukiokoulutuksen alle 18-vuo-
tiaana. 

Jos kyseessä on enemmistön 
uskonnon opetus (kuten 
yleensä), kaikki opiskelijat 
voivat omalla ilmoituksellaan 
osallistua oppimäärän ope-
tukseen. 

Jos kyseessä on enemmistön 
uskonnon opetus (kuten 
yleensä), kaikki opiskelijat 
voivat omalla ilmoituksellaan 
osallistua oppimäärän ope-
tukseen. 

Jos kyseessä on enemmistön 
uskonnon opetus (kuten 
yleensä), kaikki opiskelijat 
voivat omalla ilmoituksellaan 
osallistua oppimäärän ope-
tukseen. 

Ortodoksinen  
uskonto 

 – Opiskelijan tulee osallistua 
oppimäärän opetukseen, mi-
käli opetuksen järjestäjä tar-
joaa ortodoksisen uskonnon 
opetusta ja opiskelija ei osal-
listu enemmistön uskonnon 
opetukseen (koskee alle 18-
vuotiaana lukiokoulutuksen 
aloittanutta). 
 
Opetusta tulee järjestää, mi-
käli saman koulutuksen jär-
jestäjän lukioissa on vähin-
tään kolme Suomen 

Opiskelija voi osallistua oppi-
määrän opetukseen, jos ope-
tus opiskelijan saaman kasva-
tuksen ja kulttuuritaustan pe-
rusteella ilmeisesti vastaa hä-
nen uskonnollista katsomus-
taan.  
 
 

Opiskelija voi osallistua, jos 
opetus opiskelijan saaman 
kasvatuksen ja kulttuuritaus-
tan perusteella ilmeisesti vas-
taa hänen uskonnollista kat-
somustaan 



ortodoksiseen kirkkoon kuu-
luvaa opiskelijaa, jotka eivät 
osallistu enemmistön uskon-
non opetukseen. 

Elämänkatsomustieto 

– Opiskelija voi omasta pyyn-
nöstään osallistua oppiai-
neen opetukseen, jos koulu-
tuksen järjestäjä ei tarjoa or-
todoksisen uskonnon ope-
tusta. 

Opiskelija voi omasta pyyn-
nöstään osallistua oppiai-
neen opetukseen.  

Opiskelijan tulee osallistua 
oppiaineen opetukseen, mi-
käli hän ei osallistu enemmis-
tön uskonnonopetukseen tai 
sellaiseen uskonnon oppi-
määrään, joka opiskelijan 
saaman kasvatuksen ja kult-
tuuritaustan perusteella il-
meisesti vastaa hänen uskon-
nollista katsomustaan. 
 
Oppiaineen opetusta tulee 
järjestää, mikäli saman koulu-
tuksen järjestäjän lukioissa 
on vähintään kolme uskonto-
kuntiin kuulumatonta opiske-
lijaa, jotka eivät osallistu 
enemmistön uskonnon ope-
tukseen. Vähimmäismäärään 
lasketaan myös ne uskonto-
kuntiin kuuluvat opiskelijat, 
joille ei järjestetä oman us-
konnon opetusta. 

Muu uskonnon oppi-
määrä 

(opiskelijan oman  
uskonnon opetus) 

– – Opiskelijalla on oikeus pyytää 
oman uskonnon opetusta. 
Opiskelija osallistuu opetuk-
seen omasta pyynnöstään. 
 
Oppimäärän opetusta tulee 
järjestää, mikäli saman 

Opiskelija voi osallistua oppi-
määrän opetukseen omasta 
pyynnöstään, mikäli opetus 
opiskelijan saaman kasvatuk-
sen ja kulttuuritaustan perus-
teella ilmeisesti vastaa hänen 
uskonnollista katsomustaan. 



koulutuksen järjestäjän luki-
oissa on vähintään kolme sa-
maan uskonnolliseen yhdys-
kuntaan kuuluvaa opiskelijaa 
ja he pyytävät oman uskon-
non opetusta. 

 
Uskonnollisiin yhdyskuntiin 
kuulumattomia opiskelijoita 
ei lasketa opetuksen järjestä-
misvelvoitteeseen.   

Oman uskonnollisen yh-
dyskunnan antama ope-

tus 
(lukion uskonnonope-

tuksen sijaan) 

– Opiskelija voi osallistua, mi-
käli koulutuksen järjestäjä ei 
tarjoa ortodoksisen uskon-
non opetusta.  
 
Koulutuksen järjestäjä tun-
nustaa muualla hankitun 
osaamisen siltä osin, kun se 
vastaa opetussuunnitelman 
tavoitteita ja sisältöjä.  
 
Uskonnollisen yhdyskunnan 
antamasta opetuksesta ei 
merkitä arvosanaa todistuk-
seen. 

Opiskelija voi osallistua, mi-
käli opiskelijalle ei järjestetä 
oman uskonnon opetusta. 
 
Koulutuksen järjestäjä tun-
nustaa muualla hankitun 
osaamisen siltä osin, kun se 
vastaa opetussuunnitelman 
tavoitteita ja sisältöjä.  
 
Uskonnollisen yhdyskunnan 
antamasta opetuksesta ei 
merkitä arvosanaa todistuk-
seen. 

– 

Ei mikään katsomusai-
neiden opetus 

(opiskelija suorittaa kat-
somusaineiden pakollis-

ten opintojen sijaan 
muita lukio-opintoja) 

– Opiskelija suorittaa muita lu-
kio-opintoja, mikäli koulutuk-
sen järjestäjä ei tarjoa orto-
doksisen uskonnon opetusta 
tai opiskelija ei osallistu 
enemmistön uskonnon, elä-
mänkatsomustiedon tai 
oman yhteisönsä opetuk-
seen. 

Opiskelija suorittaa muita lu-
kio-opintoja, mikäli oman us-
konnon opetusta ei järjestetä 
opiskelijalle tai hän ei osal-
listu enemmistön uskonnon, 
elämänkatsomustiedon tai 
oman yhteisönsä opetuk-
seen. 

Opiskelija suorittaa muita lu-
kio-opintoja, mikäli koulutuk-
sen järjestäjä ei tarjoa elä-
mänkatsomustiedon ope-
tusta tai opiskelija ei osallistu 
enemmistön uskonnon ope-
tukseen tai sellaiseen uskon-
non oppimäärään, joka opis-
kelijan saaman kasvatuksen 
ja kulttuuritaustan perus-
teella ilmeisesti vastaa hänen 
uskonnollista katsomustaan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli koulutuksen järjestäjän lukioissa opiskelijoiden enemmistön uskonto on jokin muu kuin  

evankelisluterilaisuus, sillä on vaikutusta sekä evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien että muiden 

opiskelijoiden katsomusaineiden opetuksen vaihtoehtoihin tästä taulukosta poikkeavalla tavalla  

(ks. tarkemmin lukiolaki). 

Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, opiskelija päättää, minkä 

uskonnon opetukseen hän osallistuu (lukiolaki 714/2018, 16§). 

Opiskelija voi pakolliset opinnot suoritettuaan valita opintojaksoja myös toisesta katsomusaineesta tai 

uskonnon oppimäärästä. Näiden opintojen suoritukset merkitään paikallisiin valinnaisiin opintoihin. 

Opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, opetetaan hänen valintansa mukai-

sesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. 

Tämä kaavio on laadittu lukiolain (714/2018) ja Opetushallituksen antaman ohjeen (OPH-3903-2022) 

pohjalta. 

 

Ohje uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä  
sekä yhteisistä juhlista ja uskonnollisista tilaisuuksista lukiossa: 

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/ohje-uskonnon-ja-elamankatsomustiedon-opetuk-
sen-jarjestamisesta  

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/ohje-uskonnon-ja-elamankatsomustiedon-opetuksen-jarjestamisesta
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/ohje-uskonnon-ja-elamankatsomustiedon-opetuksen-jarjestamisesta

