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LIITE Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttaminen eräiden
uskonnon oppimäärien osalta

Adventistinen uskonto
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä.
Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja
sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten
perustalle.
Vuosiluokat 1–2
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen
ja suvun uskonnoista ja katsomuksista ja siinä huomioidaan kunnioittavasti
erilaiset perheet. Tutustutaan kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin
käsitteisiin ja symboleihin sekä kristilliseen jumala- ja ihmiskäsitykseen.
Tarkastellaan kristillisten vuodenkiertoon ja elämänkaareen liittyvien juhlien
sisältöä ja merkitystä sekä tutustutaan juhlien ja pyhäpäivien viettoon
kristinuskossa, erityisesti adventismissa. Tutustutaan Jeesuksen elämää sekä
luomista ja Vanhan testamentin keskeisiä henkilöitä koskeviin
raamatunkertomuksiin.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun
lähiympäristössä vaikuttaviin uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin.
Opetuksessa otetaan huomioon kristittyjen yhteys, kristinuskon monimuotoisuus
sekä uskonnottomuus.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa käsitellään Raamatun kertomusten pohjalta elämän
kunnioittamisen, ihmisarvon, vapauden ja vastuullisuuden merkitystä. Pohditaan
syntymän ja kuoleman kysymyksiä ja tarkastellaan kristillistä näkökulmaa niihin.
Tutustutaan Jeesuksen keskeisiin opetuksiin: kultaiseen sääntöön ja rakkauden
kaksoiskäskyyn. Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vastuuta toisista
ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja
pohditaan niiden merkitystä oppilaan omassa elämässä. Käsitellään minäkuvaan
ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä kristillisiä periaatteita, kuten anteeksiantoa,
kunnioittamista ja lähimmäisenrakkautta. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja
ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään
erilaisuutta. Opetuksessa otetaan huomioon kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ja
ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi.
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Vuosiluokat 3–6
S1 Suhde omaan uskontoon: Perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja
merkitykseen kristinuskossa. Tutustutaan adventtikirkon ja muiden kristillisten
suuntausten keskeisiin oppeihin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalveluksiin ja seurakuntien toimintaan. Tutustutaan kristillisiin
kirkkotiloihin ja niihin liittyvään symboliikkaan. Tarkastellaan Raamattua kirjana
sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä. Tutustutaan kristinuskon kasvuun
alkuseurakunnasta maailmanlaajuiseksi uskonnoksi. Tutustutaan Raamatun
vaikutukseen kristilliseen kulttuuriin, tapoihin ja taiteeseen. Opetuksessa otetaan
huomioon hengellinen musiikki.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa pohditaan, mitä merkitsee pyhyys omassa
ja muissa uskonnoissa. Tutustutaan koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Pohditaan uskontojen erilaisia tapoja ja niiden
arvostamista. Käsitellään Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista
nykytilaa ja sen taustaa, erityisesti kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin
merkitystä sekä uskonnottomuutta. Tutustutaan alustavasti kristittyjen
yhteistyöhön ja uskontodialogiin sekä uskontojen näkymiseen mediassa ja
populaarikulttuurissa.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa pohditaan kristinuskon keskeisiä eettisiä ohjeita:
kultaista sääntöä, rakkauden kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Käsitellään eri
uskontojen ja katsomusten yhteisiä eettisiä käsityksiä. Pohditaan Raamatun
kertomusten avulla elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja. Opetuksessa tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, ihmisoikeusetiikka, ihmisarvo,
elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia
valintoja ja niihin vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia
ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot, yhteisöllisyys, kokonaisvaltainen
hyvinvointi ja muiden hyväksi toimiminen.
Vuosiluokat 7–9
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä,
leviämistä ja jakaantumista kirkkokunniksi sekä kristinuskon nykyistä
levinneisyyttä ja vaikutusta eri puolilla maailmaa. Tutkitaan Raamatun
syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja. Perehdytään kristinuskon,
erityisesti adventismin, keskeisiin oppeihin ja opetuksiin. Tutustutaan eri
kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen toimintaan ja pohditaan uskonnon
vaikutusta ihmisten elämään. Perehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa ja
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sen vaikutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Käsitellään
kristittyjen yhteyttä ja yhteistyötä sekä suhdetta muihin uskontoihin ja
katsomuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon, adventismiin ja
suomalaisuuteen.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen
levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.
Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä
uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä
näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen
erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osaalueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja
tapakulttuurissa. Syvennetään uskontojen ja katsomusten välisen dialogin
ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa perehdytään kristinuskon sekä muiden uskontojen
ja katsomusten eettisiin periaatteisiin. Tarkastellaan holistista ihmiskäsitystä ja
sen vaikutusta eettisiin käsityksiin. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä sekä omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin. Pohditaan lähimmäisenrakkautta ja
kehitysyhteistyötä osana hyvää elämää. Opiskellaan etiikan keskeiset käsitteet ja
käsitellään YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, ihmisoikeusetiikkaa
ja ihmisoikeusloukkauksia. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä
yhteiskunnallisen sovun, rauhan ja ihmisten keskinäisen kunnioituksen
merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ihmisyyteen kuuluvat
elämänkysymykset ja erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset.

Bahá’í-uskonto
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä.
Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja
sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten
perustalle.
Vuosiluokat 1–2
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa pohditaan, miten bahá’í-usko
vaikuttaa perheiden arkeen sekä ihmisten toimintaan ja valintoihin. Opetuksessa
tutustutaan bahá’í-uskon opetukseen siitä, että ihmisen olemassaolon tarkoitus
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on Jumalan tunteminen ja palvominen, joka toteutuu ensisijaisesti palvelemalla
ihmiskuntaa. Opetuksessa käsitellään bahá’í-uskon vuosikalenteria, pyhäpäiviä
sekä niiden yhteydessä vietettäviä juhlia.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun
lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin.
Opetuksessa otetaan huomioon uskontojen monimuotoisuus ja uskonnottomuus.
Pohditaan erilaisuuden kohtaamista. Tutustutaan bahá’í-uskon käsitykseen
ihmiskunnan historiasta yhtenäisenä sivistysprosessina, jota kaikki
maailmanuskonnot ovat edistäneet ja jossa bahá’í-uskolla on oma roolinsa.
Käsitellään sitä, miten bahá’ít kunnioittavat Kristusta ja Muhammedia ja muiden
maailmanuskontojen keskushahmoja. Tutustutaan bahá’í-yhteisön toimintaan,
jossa edistetään palvelemisen kulttuuria ruohonjuuritasolla.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja
avataan bahá’í-uskon näkökulmaa niihin. Pohditaan uskontoa elämälle merkitystä
antavana tekijänä. Tutustutaan bahá’í-uskon opetuksiin toisten ihmisten kohtelun
periaatteista. Pohditaan itsekurin ja itsensä hallitsemisen taitoja osana moraalista
käyttäytymistä. Pohditaan ihmisarvoa ja sen pyhyyttä, luonnon ja eläinten
kunnioittamista sekä ihmisen omaa vastuuta teoistaan ja elämästään.
Tarkastellaan bahá’í-uskon käsitystä siitä, että ihmisen hyvän elämän eväät ovat
oman itsen ja perheen eteen tehdyssä työssä sekä yhteisön ja ihmiskunnan
palvelemisessa. Tutustutaan bahá’í-neuvotteluperiaatteisiin jonkin arkeen
liittyvän tilanteen avulla. Pohditaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen
merkitystä oppilaan omassa elämässä.
Vuosiluokat 3–6
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa käsitellään bahá’í-uskon opetusta siitä,
että olemassaolon tarkoitus on Jumalan tunteminen ja palvominen, ensisijaisesti
ihmiskuntaa palvelemalla. Tutustutaan bahá’í-yhteisön pyrkimyksiin ja
toimintaan, joilla edistetään palvelemisen kulttuuria sekä henkistä, moraalista,
sosiaalista ja aineellista hyvinvointia erityisesti ruohonjuuritasolla. Tarkastellaan
bahá’í-uskon käsitystä ihmiskunnan historiasta alati etenevänä
sivistymisprosessina sekä opetusta siitä, että Jumalan ihmiskunnalle tarkoittama
kehitys on kasvatusprosessi, jota ovat toteuttaneet ihmiskunnan suuret opettajat
kuten Krishna, Buddha, Zarathustra, Abraham, Mooses, Kristus, Muhammed, Báb
ja Bahá’u’lláh. Pohditaan pyhyyden käsitettä ja näkemystä pyhyyden ilmenemistä
luonnossa, ihmisessä sekä suurten opettajien elämässä ja opetuksissa.
Tutustutaan bahá’í-uskon tärkeimpiin lähteisiin sekä Bábin, Bahá’u’lláhin ja
‘Abdu’l-Bahán elämäntyöhön. Tarkastellaan Bahá’u’lláhin keskeisiä opetuksia,
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lakeja ja kieltoja. Tutkitaan bahá’í-kirjoituksia pyrkien hahmottamaan niiden
kokonaisajatusta sekä tutustutaan bahá’í-uskon kirjoitusten lukemisen ja
kertomisen tapoihin. Tutustutaan rukouksen ja mietiskelyn merkitykseen bahá’íuskossa. Tutustutaan bahá’í-uskon pyhiin paikkoihin, pyhiinvaelluskohteisiin,
Israelin Haifassa sijaitsevaan bahá’í-yhteisön maailmankeskukseen sekä bahá’ítemppeleihin eri puolilla maailmaa.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan
uskonnollista ja katsomuksellista historiaa ja nykytilaa pääpiirteissään.
Tutustutaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskushenkilöihin, keskeisiin
opetuksiin ja kertomuksiin. Tutustutaan koulun lähialueella vaikuttaviin
uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Pohditaan, mitä pyhyys
merkitsee eri uskonnoissa ja miten erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa toimitaan
kunnioittavasti. Tutkitaan eri uskontojen eettisten periaatteiden yhtäläisyyksiä
sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Opetuksessa
oppilaita ohjataan etsimään tietoa uskonnoista eri lähteistä ja arvioimaan tiedon
lähteitä ja luotettavuutta. Opetuksessa otetaan huomioon uskontoon liittyvien
teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan kultaista sääntöä yleisenä uskontoja
yhdistävänä eettisenä periaatteena. Tarkastellaan ihmisarvoa ja elämän
kunnioittamista bahá’í-uskon eettisten periaatteiden ja YK:n Ihmisoikeuksien
yleismaailmallisen julistuksen näkökulmasta. Käsitellään YK:n Lasten oikeuksien
sopimusta ja sen merkitystä. Pohditaan luonnon vaalimista bahá’í-uskon eettisten
periaatteiden, globaalien ympäristöongelmien ja kestävään kehitykseen liittyvien
haasteiden näkökulmasta. Tarkastellaan bahá’í-uskon käsitystä uskonnon
merkityksestä hyvälle elämälle sekä käsitystä moraalista tietoisuutena
korkeammasta, Jumalasta. Käsitellään bahá’í-uskon opetusta ihmisen olemuksen
hengellisestä, rationaalisesta ja eläimellisestä puolesta. Pohditaan
päättäväisyyden, yhteisen tahdon ja neuvottelun sekä suunnitelmallisen
toiminnan merkitystä jalojen päämäärien toteutumisen kannalta. Tutustutaan
bahá’í-ajatteluun koskien neuvottelun ja yhdessä päättämisen periaatteita ja
pohditaan yhdessä tehtyihin päätöksiin sitoutumisen merkitystä. Harjoitellaan
kysymysten muotoilemista ja esittämistä sekä vastausten etsimistä neuvottelun
periaatteen avulla.
Vuosiluokat 7–9
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa perehdytään bahá’í-uskon käsityksiin
uskontojen vaikutuksesta ihmiskunnan sivistysprosessissa ja bahá’í-uskon
sijoittumisesta uskontojen historian jatkumoon. Perehdytään kulttuuriseen ja
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historialliseen kontekstiin, jossa Bahá’u’lláh, Báb ja ‘Abdu’l-Bahá vaikuttivat ja
välittivät sanomaansa. Tarkastellaan Bahá’u’lláhin opetuksia pohtimalla niiden
tarjoamaa ratkaisumallia globaalistuvan yhteiskunnan aikakaudelle. Tutkitaan
autenttisia bahá’í-kirjoituksia ja bahá’í-uskon kannalta keskeisiä ohjauksen
lähteitä kiinnittämällä huomiota eheiden kokonaiskuvien muodostumiseen.
Tarkastellaan bahá’í-uskoon kuuluvia yhteiskuntaa ja yksilöä sekä erityisesti täysiikäisyyden saavuttavia nuoria koskevia lakeja sekä pohditaan bahá’í-yhteisön
jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia. Tutustutaan liiton käsitteeseen bahá’íyhteisön eheänä pysymisen perustana sekä periaatteen “ykseys
moninaisuudessa” toteutumiseen maailmanlaajuisessa bahá’í-yhteisössä.
Pohditaan neuvottelun ja yhdessä päättämisen periaatetta oikeudenmukaisen
vallankäytön välineenä. Tutustutaan bahá’í-hallintojärjestykseen ja sen
merkitykseen opetusten käytäntöön soveltamisessa. Tutustutaan
maailmanlaajuisen bahá’í-yhteisön toimintaan maailmanrauhan rakentamisessa
ja bahá’í-yhteisön yhteistyöhön muiden tahojen, erityisesti YK:n, kanssa.
Tarkastellaan bahá’í-uskon levinneisyyttä, suhdetta muihin uskontoihin sekä
suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa. Tutustutaan bahá’íuskon historiaan Suomessa. Jäsennetään omaa suhdetta bahá’í-uskoon,
maailmankansalaisuuteen ja suomalaisuuteen.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tutustutaan bahá’í-uskon opetuksiin,
joiden mukaan hindulaisuutta, juutalaisuutta, zarathustralaisuutta,
buddhalaisuutta, kristinuskoa ja islamia sekä näiden uskontojen keskushahmojen
elämäntyötä voidaan pitää ihmiskunnan sosiaalisen ja eettisen kehityksen
virstanpylväinä. Tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä,
perusopetuksia ja vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin eri puolilla maailmaa.
Tutustutaan Suomen uskonnolliseen ja katsomukselliseen tilanteeseen sekä
Suomessa vaikuttaviin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Tarkastellaan
uskonnottomuutta ja uskontokritiikkiä ilmiönä sekä uskontojen näkyvyyttä
mediassa ja populaarikulttuurissa. Tarkastellaan uskonnon ja tieteen välistä
suhdetta ja tutustutaan bahá’í-uskoon kuuluvaan periaatteeseen tieteen ja
uskonnon sopusoinnusta. Pohditaan bahá’í-uskoon kuuluvaa pyrkimystä sovittaa
todellisuuden tulkinnat yhteen järjen ja havaintojen kanssa.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan eettisiä arvoja ja niiden pohjalta
johdonmukaisesti tehtyjä moraalisia valintoja. Pohditaan ajankohtaisia eettisiä
kysymyksiä ja ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä eettisen
johdonmukaisuuden näkökulmasta. Perehdytään bahá’í-uskon eettiseen
ajatteluun oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta, ja tarkastellaan niiden
valossa yhteiskunnallista vaikuttamista, ihmisoikeuksia, ympäristöongelmia,
globaalia hallintoa ja maailmanrauhaa. Tutustutaan Bahá’u’lláhin esittämiin
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ratkaisuihin maailmanrauhan lähtökohdiksi ja maailmassa vallitsevan
epävakaisuuden korjaamiseksi. Pohditaan älyllisiä ja eettisiä taitoja, joita
tarvitaan bahá’í-uskossa keskeisen uskonnon ja tieteen sopusoinnun
tavoittelussa. Harjoitellaan vastauksien ja laajemman näkemyksen etsimistä
erilaisiin eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ja pohditaan ratkaisumalleja,
joissa yhdistyvät kokemustieto ja bahá’í-kirjoitusten tarjoamat näkökulmat.
Perehdytään bahá’í-uskon käsitykseen maailmankansalaisuudesta ja ihmiskunnan
vastuullisena jäsenenä toimimisesta. Pohditaan nuoren ihmisen mahdollisuutta
vaikuttaa valinnoillaan rakentavasti oman, toisten ja viime kädessä koko
ihmiskunnan elämään ja hyvinvointiin. Opetuksessa käsitellään myös YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, ihmisoikeusetiikkaa,
ihmisoikeusloukkauksia sekä eri uskontojen ja katsomusten eettistä opetusta.

Buddhalainen uskonto
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä.
Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja
sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten
perustalle.
Vuosiluokat 1–2
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen
ja suvun uskonnoista ja katsomuksista sekä pohditaan buddhalaisuuden
merkitystä oppilaan omassa lähipiirissä. Käsitellään alustavasti buddhalaisuuden
eri muotoja. Tutustutaan keskeisiin vuodenkierron juhliin ja elämänkaareen
liittyviin seremonioihin. Käsitellään keskeisiä buddhalaisia käsitteitä ja symboleja
sekä harjoitusmenetelmiä, kuten meditaatiota ja mantranlausuntaa. Tutustutaan
tarinan muodossa esitettyihin buddhalaisiin opetuksiin ja Buddhan elämään.
S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin,
niiden keskeisiin tapoihin ja juhliin. Opetuksessa otetaan huomioon uskontojen
monimuotoisuus ja uskonnottomuus. Pohditaan erilaisuuden hyväksymistä ja
toisten kunnioittamista niin buddhalaisten perinteiden kuin eri uskontojen ja
uskonnottomuuden osalta.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa pohditaan, mitä tarkoittaa elämän ja luonnon
kunnioittaminen sekä elävien olentojen hyvinvointi. Pohditaan syntymän ja
kuoleman kysymyksiä ja tarkastellaan buddhalaista näkökulmaa niihin.
Käsitellään buddhalaisia eettisiä harjoitusohjeita, myötätuntoa, meditatiivista
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mielentilaa ja viisautta. Tarkastellaan buddhalaisia opetuksia karmasta,
jälleensyntymisestä, syy–seuraus -suhteista ja olemassaolon keskinäisestä
riippuvuudesta. Tutustutaan lapsen oikeuksiin ja pohditaan niiden merkitystä
oppilaan omassa elämässä.
Vuosiluokat 3–6
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan olemassaolon ja
ihmisenä olemisen luonnetta buddhalaisesta näkökulmasta sekä sitä, miten
buddhalaisia opetuksia painotetaan eri suuntauksissa. Tutustutaan
buddhalaisuuden syntyhistoriaan, keskeisiin lähteisiin ja pyhiin kirjoihin sekä eri
buddhalaisten perinteiden historialliseen taustaan, huomioiden myös länsimaissa
kehittyneitä moderneja suuntauksia ja interbuddhalaista toimintaa. Opitaan
tuntemaan Suomessa olevia buddhalaisia keskuksia, luostareita, temppeleitä ja
muistomerkkejä sekä niihin liittyviä rituaaleja. Opetellaan tunnistamaan
buddhalaisia elementtejä taiteessa, kirjallisuudessa, arkkitehtuurissa, musiikissa,
vaatetuksessa ja käytöstavoissa.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan
katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa kiinnittäen huomiota
erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisältöihin ja vaikutuksiin
sekä buddhalaisuuden asemaan. Tutustutaan koulun lähialueella vaikuttaviin
uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Pohditaan, miten pyhyys ja
hiljentyminen ilmenevät eri uskonnoissa ja miten erilaisissa uskonnollisissa
tilanteissa ja paikoissa toimitaan kunnioittavasti. Pohditaan tieteellisen ja
uskonnollisen maailmankuvan piirteitä sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta. Tarkastellaan buddhalaisuuden suhdetta muihin
uskontoihin, kansanuskon muotoihin ja uskonnottomuuteen nykymaailmassa.
Opetuksessa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa
ja populaarikulttuurissa.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa perehdytään buddhalaisiin käsityksiin taitavista ja
taitamattomista teoista ja niiden seurauksista. Tutustutaan eri buddhalaisten
suuntausten opetuksiin hyvän elämän ihanteista ja niiden saavuttamisen
keinoista. Tarkastellaan arkielämän eettisiä valintoja oman toiminnan ja
ihmissuhteiden näkökulmista sekä pohditaan tapoja vahvistaa elämäntaitoja,
itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Käsitellään eri uskontojen ja
katsomusten yhteisiä eettisiä käsityksiä, globaalia vastuuta sekä YK:n Lapsen
oikeuksien sopimusta ja sen merkitystä.
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Vuosiluokat 7–9
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa käsitellään nykytutkimuksiin perustuen
buddhalaisuuden syntyä, leviämistä ja jakaantumista eri suuntauksiin.
Tarkastellaan pyhien tekstien syntyhistoriaa ja keskeistä sisältöä ottaen huomioon
eri kielet ja eri perinteet. Syvennetään tietoja buddhalaisesta filosofiasta ja
buddhalaisuuden harjoittamisesta sekä maallikkoelämässä että luostarissa.
Tarkastellaan buddhalaisuuden levinneisyyttä, suhdetta muihin uskontoihin ja
katsomuksiin sekä suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa.
Pohditaan osallistavaa buddhalaisuutta ja tarkastellaan buddhalaisuutta
yhteiskunnan muokkaajana sekä rauhan että kriisien aikana. Tutustutaan
buddhalaisuuden historiaan Suomessa. Jäsennetään omaa suhdetta
buddhalaisuuteen ja suomalaisuuteen.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa käsitellään suurten maailmanuskontojen
levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.
Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin, uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä
uskonnottomuuteen ja uskontokritiikkiin ilmiöinä. Pohditaan uskontojen
tuntemista osana kulttuurista yleissivistystä sekä tieteen ja uskonnon suhdetta.
Tutkitaan, miten uskonnot toimivat suomalaisessa yhteiskunnassa ja millaista
vuoropuhelua uskontojen välillä on. Tarkastellaan, miten uskonnot näkyvät
kulttuurin eri alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja
tapakulttuurissa. Pohditaan uskonnon ja valtion suhdetta eri puolilla maailmaa
sekä uskontojen merkitystä kriisitilanteissa ja rauhan aikana.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa syvennetään tietoja buddhalaisesta etiikasta sekä
karmaan ja jälleensyntymiseen liittyvistä opetuksista. Pohditaan buddhalaisia
näkökulmia eettisen elämän esteisiin ja virheisiin sekä omaan vastuuseen.
Tutkitaan eettisiä periaatteita ja hyvän elämän ohjeita eri uskonnoissa ja tieteen
näkökulmasta. Tarkastellaan YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen
sisältöä, ihmisoikeusloukkauksia ja ihmisoikeusajattelun merkitystä
nykymaailmassa. Käsitellään uskontodialogia ja pohditaan uskontojen merkitystä
yhteiskunta- ja maailmanrauhan sekä hyvinvoinnin rakentamisessa. Tarkastellaan
ympäristöön ja eläimiin, suomalaiseen yhteiskuntaan sekä globaaliin vastuuseen
liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä buddhalaisuuden näkökulmia niihin. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon ihmisyyteen kuuluvat elämänkysymykset ja erilaiset
ajankohtaiset eettiset kysymykset.
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Helluntailiikkeen uskonto
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä.
Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja
sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten
perustalle.
Vuosiluokat 1–2
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen
ja suvun uskonnoista ja katsomuksista ja siinä huomioidaan kunnioittavasti
erilaiset perheet. Tutustutaan helluntailaisuuteen oman perheen kautta.
Käsitellään vuodenkierron ja elämänkaaren juhlia helluntaikirkossa ja muissa
kirkkokunnissa. Pohditaan perheiden erilaisia perinteitä. Tarkastellaan kristillisen
uskon keskeisiä sisältöjä ja käsitteitä, kuten Jumala, Raamattu, usko, kaste ja
seurakunta. Tutustutaan Raamatun kertomuksiin Jeesuksen elämästä ja
keskeisistä opetuksista. Tutustutaan kristilliseen symboliikkaan sekä
rukoushuoneeseen kokoontumispaikkana.
S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä
läsnä oleviin uskontoihin, kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin sekä niiden
juhlaperinteisiin. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus ja
uskonnottomat juhlat. Opetuksessa käsitellään lähialueen kirkkoja ja
rukoushuoneita.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tutustutaan kultaiseen sääntöön ja kymmeneen
käskyyn sekä niiden merkitykseen hyvän elämän eettisenä perustana
kristinuskossa. Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään
niitä valittuihin Raamatun kertomuksiin. Pohditaan omia tekoja ja niiden
seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. Pohditaan
syntymän ja kuoleman kysymyksiä ja tarkastellaan kristillistä näkökulmaa niihin.
Tutustutaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohditaan lapsen oikeuksia
ja velvollisuuksia perheen ja kouluyhteisön jäsenenä. Pohditaan elämän
kunnioittamista ja ihmisarvoa. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja
ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään
erilaisuutta.
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Vuosiluokat 3–6
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa käsitellään ikäkauteen sopivia
Raamatun kertomuksia luomisesta, Israelin kansan vaiheista, profeetoista sekä
ensimmäisestä helluntaista ja kristillisen seurakunnan synnystä. Tutustutaan
Uuden testamentin syntyyn. Tarkastellaan Raamattua kirjana sekä uskonnollisen
kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Perehdytään helluntaikirkon
keskeisiin opetuksiin ja opillisiin erityispiirteisiin, erityisesti oppiin Pyhästä
Hengestä. Tutustutaan karismaattisuuden käsitteeseen sekä pohditaan uskon ja
tekojen välistä suhdetta. Käsitellään helluntaikirkon suhdetta tieteeseen ja
taiteeseen. Tarkastellaan helluntaikirkon opetuksia ja käytänteitä suhteessa
muihin kristillisiin kirkkoihin. Tarkastellaan helluntaikirkkoa Suomessa,
helluntaiseurakuntien kirkkorakennuksia sekä hengellistä musiikkia osana
jumalanpalvelusta, evankeliumin julistusta ja kristillistä elämää.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa käsitellään Suomen ja Euroopan
uskonnollista nykytilaa ja sen taustaa, erityisesti kristinuskon jakautumista eri
kirkkokuntiin ja Martin Lutherin merkitystä reformaattorina. Tarkastellaan
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä piirteitä ja eroja sekä vaikutusta
eurooppalaiseen kulttuuriin. Tutustutaan koulun lähialueilla vaikuttaviin
uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden väliseen yhteistyöhön. Opetuksessa otetaan
huomioon myös uskonnottomuus ja ateismi sekä uskontojen näkyvyys mediassa
ja populaarikulttuurissa.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan omasta elämästä
nousevista kysymyksistä ja rohkaistaan eettiseen pohdintaan. Perehdytään
kristillisen etiikan perusteisiin, kuten kymmeneen käskyyn sekä Jeesuksen
opetuksiin ja Vuorisaarnaan. Käsitellään helluntaikirkon eettistä opetusta ja
tarkastellaan sitä suhteessa muihin katsomusperinteisiin. Käsitellään eri
uskontojen ja katsomusten yhteisiä eettisiä käsityksiä. Tutkitaan YK:n Lapsen
oikeuksien julistuksen sisältöä ja pohditaan sen merkitystä ja toteutumista.
Pohditaan ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä hyväksymistä ja arvostamista,
myötäelämisen taitoa sekä ihmisen ja luonnon suhdetta. Tutustutaan
helluntaikirkon käsitykseen kristillisestä elämäntavasta sekä pohditaan sen
merkitystä yksilöllisestä, yhteisöllisestä ja globaalista näkökulmasta.
Vuosiluokat 7–9
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa syvennetään tietoja kristinuskon
synnystä ja kehityksestä, erityisesti jakautumisesta eri kirkkokuntiin keskiajalla ja
reformaation aikaan sekä helluntailiikkeen, karismaattisuuden ja
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uuskarismaattisuuden synnystä 1900-luvulla. Tutustutaan helluntailaiseen
lähetystyöhön ja sen vaikutuksiin eri aikoina. Tutkitaan helluntailaiskarismaattisuutta globaalina ilmiönä ja sen vaikutuksia eri puolilla maailmaa.
Tarkastellaan helluntailaisuutta osana kristinuskoa ja protestanttista
vapaakristillisyyttä sekä tutustutaan ekumeeniseen dialogiin. Tarkastellaan
kristinuskon kulttuurivaikutuksia Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Perehdytään
helluntaikirkon opetukseen Pyhästä Hengestä ja armolahjoista. Syvennetään
tietoja Raamatun synnystä ja sisällöstä. Käsitellään Raamatun tulkintatapoja ja
kristinuskon piirissä esiintyviä erilaisia opillisia painotuksia ja pohditaan niitä
suhteessa Suomen Helluntaikirkon uskon pääkohtiin. Jäsennetään omaa suhdetta
kristinuskoon, helluntailaisuuteen ja suomalaisuuteen.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa perehdytään suurten maailmanuskontojen
levinneisyyteen, perusopetuksiin ja kulttuurivaikutuksiin eri puolilla maailmaa.
Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin, uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä
uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Keskeisiä sisältöjä ovat myös uskonto
tutkimuksen kohteena, uskon ja tiedon suhde sekä uskonnollisen ja tieteellisen
kielen erot. Tarkastellaan uskontokritiikkiä ja tutkitaan uskonnon näkymistä
mediassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja politiikassa. Tutustutaan uskontojen
väliseen dialogiin sekä pohditaan erilaisuuden kunnioittamista ja uskontoa osana
ihmisen ja yhteisön kulttuuri-identiteettiä.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa oppilasta rohkaistaan eettisen ajattelun taitojen
kehittämiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat etiikan peruskäsitteet sekä kristinuskon ja
muiden uskontojen ja katsomusten eettinen opetus. Pohditaan etiikan
näkökulmasta erilaisia yksilöön ja yhteiskuntaan liittyviä teemoja, kuten
minäkuvaa, seksuaalisuutta, seurustelua, avioliittoa, perhettä, aborttia ja
eutanasiaa. Perehdytään helluntaikirkon eettisiin kannanottoihin ja käsitykseen
kristillisestä elämäntavasta sekä tarkastellaan niitä suhteessa yhteiskunnallisiin
muutoksiin ja mediassa esillä oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten
pakolaisuuteen. Tutkitaan YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja
ihmisoikeusetiikkaa kiinnittäen huomiota erityisesti vähemmistöjen oikeuksiin.
Käsitellään holokaustia ja muita ihmisoikeusrikkomuksia. Pohditaan eettistä
vastuuta paikallisesti ja globaalisti sekä uskonnon ja elämänkatsomuksen
merkitystä ihmisenä kasvamisessa sekä yhteiskunta- ja maailmanrauhan
rakentamisessa.
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Krishna-uskonto
Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä.
Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja
sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvauksen
perustalle.

Vuosiluokat 1–2
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen
ja suvun uskonnoista ja katsomuksista. Opetuksessa tutustutaan hindulaisiin
käsityksiin perheestä ja Krishnan perheeseen. Opetuksessa käsitellään
perusasioita Krishna-tietoisuudesta osana monimuotoista hindulaisuutta.
Opetuksessa käsitellään Krishna-tietoisuuden harjoittamista, kuten ruoan
siunaamista, sekä tutustutaan tärkeimpiin juhliin ja tapahtumiin. Tutustutaan
kertomuksiin Krishnan teoista. Opetuksessa tarkastellaan Krishnan avataroja,
keskeisimpiä mantroja ja rukouksia sekä käsitystä puolijumalista ja sielusta.
S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä
läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin. Opetuksessa
otetaan huomioon uskontojen monimuotoisuus, uskonnottomuus ja erilaiset
jumalakäsitykset. Pohditaan erilaisuuden hyväksymistä. Tutkitaan yhtäläisyyksiä
Krishna-tietoisuuden ja muiden uskontojen ja katsomusten kanssa.
S3 Hyvä elämä: Tutustutaan Krishna-tietoisuuden opetuksiin ihmisen
velvollisuuksista ja oikeuksista, karman laista ja kuoleman merkityksestä.
Tarkastellaan uskonnon opetuksia kaiken elämän kunnioittamisesta ja luonnon
käytöstä Jumalan palvelukseen. Opetuksessa käsitellään Krishna-tietoisen
henkilön ominaisuuksia ja rakkautta. Tutustutaan alustavasti dharmaan ja
antaumuksen menetelmiin. Pohditaan lasten asemaa osana Krishna-tietoisuutta
sekä YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä.
Vuosiluokat 3–6
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa käsitellään hindulaisuuden
monimuotoisuutta sekä Krishna-tietoisuuden perusopetuksia, Radha–Krishnaa,
Caitanyaa ja Panca-tattvaa. Opetuksen keskeisiin sisältöihin kuuluu guru,
oppiketju ja ISKCONin perustaja Prabhupada. Tutustutaan Krishna-tietoisuuden
pyhiin paikkoihin. Tarkastellaan pyhiä kirjoja, kuten Bhagavad-gitaa, ja niiden
vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. Tutustutaan Krishna-
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tietoisuuden keskeisiin symboleihin ja seremonioihin sekä uskonnollisiin
tapahtumiin ja tapoihin, kuten bhakti-joogaan, mantroihin ja pyhän nimen
laulamiseen.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa pohditaan pyhyyden merkitystä,
uskonnollisia tapoja ja juhlia, pyhiä kirjoituksia ja pyhiä paikkoja sekä näiden
arvostamista sekä omassa että muissa uskonnoissa. Tutustutaan kristinuskon,
juutalaisuuden ja islamin pyhiin tiloihin ja uskonnon harjoittamiseen.
Tarkastellaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista tilannetta
ottaen huomioon Krishna-tietoisuuden ja hindulaisuuden historia ja nykytila.
Opetuksessa käsitellään uskontodialogia ja otetaan huomioon uskontoon
liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.
S3 Hyvä elämä: Opetuksessa perehdytään Krishna-tietoisuuden perusarvoihin
puhtaus, itsekuri, armeliaisuus ja totuudenmukaisuus sekä tarkastellaan oppeja
dharmasta ja samsarasta. Pohditaan Krishna-tietoisuuden opetuksia sielun,
luonnon ja Jumalan välisestä suhteesta sekä elämän ylemmistä arvoista, kuten
kärsivällisyydestä, nöyryydestä, kaikkien kunnioittamisesta ja epäitsekkyydestä.
Pohditaan, kuinka toimia maailmassa, jotta toivottu tulos voidaan saavuttaa
rasittamatta muita ihmisiä ja luontoa. Käsitellään eri uskontojen ja katsomusten
yhteisiä eettisiä käsityksiä, globaalia vastuuta sekä YK:n Lapsen oikeuksien
sopimusta.
Vuosiluokat 7–9
S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa perehdytään veda-kulttuuriin,
vaisnavismiin ja Kansainväliseen Krishna-tietoisuus -yhteisö ISKCONiin ja sen
perustajaan Prabhupadaan. Tutkitaan Krishna-tietoisuuden opetuksia
olemassaolon kolmesta periaatteesta (vastu-traya) sekä antaumuksellisen
palvelemisen menetelmistä. Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat uskonnon
opetukset Jumalan käsittämättömästä luoteesta (acintya-bheda-abheda-tattva),
kolmesta luonnonlaadusta sekä vedalaisesta maailmankaikkeudesta ja tiedosta.
Tutustutaan joogamenetelmiin sekä pyhään kirjaan Srimad Bhagavatamiin.
Tarkastellaan Krishna-tietoisuuden levinneisyyttä, suhdetta muihin uskontoihin
sekä suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa. Jäsennetään
omaa suhdetta hindulaisuuteen, Krishna-tietoisuuteen ja suomalaisuuteen.
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen
levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.
Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin sekä uskonnottomuuteen ja
uskontokritiikkiin ilmiönä. Tarkastellaan uskontojen tuntemista osana kulttuurista
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yleissivistystä sekä uskonnon ja tieteen välistä suhdetta. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskontojen vaikutukset yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä
näkyvyys mediassa ja populaarikulttuurissa.
S3 Hyvä elämä: Tutustutaan Krishna-tietoisuuden opetuksiin ikuisesta
uskonnosta ja jumalakeskeisestä kulttuurista sekä eri sukupuolten ja muiden
ryhmien asemasta yhteiskunnassa. Tutkitaan uskonnon opetuksia olemassaolon
neljänlaisista ongelmista (syntymä, kuolema, vanhuus, sairaus) sekä Bhagavadgitan rauhan kaavasta osana maailmanrauhan saavuttamista. Tarkastellaan
Krishna-tietoisuuteen kuuluvaa ajatusta Jumalan laista tieteen perustana.
Perehdytään Krishna-tietoisuuden opetukseen elävästä olennosta Jumalan
palvelijana ja oppiin lopullisesta hyvästä (ashraya). Opetuksessa käsitellään YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, ihmisoikeusetiikkaa, eri uskontojen
ja katsomusten eettistä opetusta, uskontodialogia sekä uskontojen merkitystä
maailmanrauhan rakentamisessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
ihmisyyteen kuuluvat elämänkysymykset ja erilaiset ajankohtaiset eettiset
kysymykset.
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