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Huoltajan pyyntö lapselle koulussa järjestettävästä eriytetystä opetuksesta
vakaumukseen tai uskontoon perustuen

Kouluopetus

Perusopetuslain 3 §:n mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Lasten vanhemmilla on oikeus
varmistaa lapselleen oman vakaumuksensa mukainen kasvatus ja opetus (Euroopan ihmisoikeussopimus 1
lisäpöytäkirja 2 artikla). Lapsen vanhemmalla on siten oikeudellisesti päävastuu lapsen kasvatuksesta.

Perus- ja ihmisoikeuksia saadaan rajoittaa vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Suomessa edellä mainittuja lapsen ja
hänen vanhempiensa perus- ja ihmisoikeuksia ei ole mahdollista rajoittaa, koska siitä ei ole säädetty laissa täsmällisesti
ja tarkkarajaisesti.
Vaadimme lapsellemme neutraalia opetusta emmekä hyväksy sitä, että seksuaalikasvatukseen pyritään vaikuttamaan
aatteellisesti perus- ja ihmisoikeuksien nimissä esimerkiksi Seta ry:n kouluvierailuiden merkeissä. Seksuaalioikeudet
eivät kuitenkaan täytä perus- tai ihmisoikeuksien määritelmää; ne eivät ole perustuslaissa tai kansainvälisissä
ihmisoikeussopimuksissa turvattuja oikeuksia.
Jotta oikeutemme vanhempina, lapsemme uskonnonvapaus sekä yhdenvertainen oikeus koulutukseen toteutuisivat,
pyydämme, että opettajana tai rehtorina:
1) otatte huomioon sen, että pitäydymme perinteiseen perhe- ja sukupuolikäsitykseen¹ ja haluamme varmistaa tämän
mukaisen kasvatuksen myös lapsillemme
2) informoitte riittävästi etukäteen lapsemme opetussuunnitelmasta koskien seksuaalikasvatusta
3) perus- ja ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan mukaisesti vapautatte lapsemme vakaumuksen kanssa ristiriidassa
olevasta tilanteesta. Edelleen toivomme, että järjestätte hänelle vaihtoehtoisen tavan saavuttaa perusopetuslain ja
opetussuunnitelman tavoitteet.
Lapsen nimi ja syntymäaika: __________________________________________________________

Paikka ja päivämäärä: _______________________________________________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

Nimenselvennys

Nimenselvennys

¹ Sukupuoli on ihmisten erilaisuutta kuvaava käsite, joka perustuu kehosta todennettaviin oleviin lisääntymiseen

liittyviin ominaisuuksiin ja jonka avulla ihmiset jaetaan miessukupuolta ja naissukupuolta oleviksi. Sukupuolia on
siis kaksi. Sukupuoli-identiteetissä on kyse siitä, miten ihminen kokee oman sukupuolensa. Sukupuolta ei voi
korjata tai muuttaa. Se on ihmisen synnynnäinen ominaisuus. Tarkemmin tästä voit lukea Aito avioliitto ry:n
esitteestä "Mitä tarkoittaa käsite sukupuoli?" http://sukupuoli.fi
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Jokaisella on uskonnonvapaus (Perustuslaki 11 §). Se sisältää sisäisen ajatuksen vapauden, mutta myös oikeuden
ilmaista vakaumuksensa ja oikeuden toimia käytännössä vakaumuksensa mukaan myös suhteessa toisiin ihmisiin
(Tuomas Ojanen-Martin Scheinin teoksessa Perusoikeudet s. 418 ja s. 438)

