
Eriytetty opetus

Lapsemme eivät osallistu opetukseen eikä tilaisuuksiin, joissa käytetään etujärjestönäkemyksiin 
perustuvaa Seta: n materiaalia tai henkilöitä tai jossa on sukupuoli-ideologista sisältöä. Lapsillemme
ei myöskään saa jaella Seta-materiaalia tai altistaa sille koulun tiloissa tai alueella. Tuollainen 
materiaali on ideologista, uskomuksiin perustuvaa ja (seksuaali)poliittista.  Pyydämme korvaavaa 
neutraalia opetusta.

Kieltäytyminen koskee kaikkea opetusta, jossa esitetään virheellisesti sukupuolen olevan muuta 
kuin pysyvä synnynnäinen biologinen ominaisuus. Epäasiallista ja vailla todellisuuspohjaa on 
opettaa ideologisilla väitteillä:

• "Ihmisellä on enemmän kuin 2 eri sukupuolta”

• "Voit valita itse oman sukupuolesi”

• "Tuntemus on sukupuoli”

• "Sukupuolen voi korjata”

Esimerkkinä vääristelevää tietoa sisältävä Opetushallituksen opas ”Tasa-arvotyö on taitolaji”, joka 
käyttää virheellisessä merkityksessä ilmausta "sukupuolen moninaisuus", sisältää kaikki yllä 
luetellut virheet ja koostuu pääosin Seta-pohjaisesta sukupuoli-ideologisesta materiaalin 
uskomuksista. OPH on ilmoittanut 29.06.2018 että opas ei ole kouluja velvoittava. Se tarkoittaa, 
että siinä esitettyjä ideologisia mielipiteitä sukupuolesta ei ole kenenkään pakko opettaa vaan 
oppaan voi sivuuttaa. OPS ei aiheuta mitään vaatimusta kouluille opettaa sukupuolta 
ideologisena.  Sukupuoli-ideologia ja siihen liittyvä ideologinen sukupuoli on uskomuksiin 
perustuva ideologinen asia, ei fakta, eikä sellaisen omaksumista saa vaatia poliittisesti ja 
uskonnollisesti neutraalissa koulussa.

Tämä koskee kaikkia oppikirjoja, joissa sukupuoli esitetään ideologisina uskomuksina eikä 
biologisena ominaisuutena. Oppilaalle tulee ilmaista selvästi, että tällöin sukupuolesta ei puhuta 
faktana, vaan kiistanalaisena sukupuoli-ideologisena uskomuksena.  Suomen lainsäädäntö ja tasa-
arvokäsite nojaa kahteen eri sukupuoleen. Epäselvässä tilanteessa opetuksessa käytetään 
määritelmää, että sukupuoli on pysyvä synnynnäinen biologinen ominaisuus ja eri sukupuolia 
ihmisellä on kaksi. Tarkempi yksityiskohtainen jäsennys asiasta löytyy esimerkiksi täältä: 
http://sukupuoli.fi   Opasta toimittaa painettuna esitteenä Aito avioliitto ry.

• Perustuslaki 2. luku 11 §

Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus 
ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan 
ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

• Valtiosopimus: Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ensimmänen lisäpöytäkirja  ,     2 artikla  
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https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063#idp446352512
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https://aitoavioliitto.fi/


Oikeus koulutukseen

Keneltäkään ei saa kieltää oikeutta koulutukseen. Hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla 
omaksumiaan tehtäviä valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen 
heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus.
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