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Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen
ylioppilastutkinnossa -määräysluon noksesta

Yhd enverta isu usva ltu utettu kiittää m a hdollisu ud esta [a usua asiassa ja to-
teaa la usu ntonaa n mää räysluon noksesta seu raavaa. Va ltu utettu pitää
luon nosta ja sen tavoitetta hyvä nä ed istysaskeleena yhdenverta isu ud en

ed istämiseksi ytioppilastutkin non suorittamiseksi.

YK:n vammaisten henkitöiden oikeuksia koskeva sopimus velvoittaa valtio-
ta takaamaan vammaisille henki[öille oikeuden saada koulutusta yhdenver-
ta isesti ja toteutta maa n va m ma isen hen ki lön ta rvitsem at m u ka utu kset.

Myös yhdenvertaisuuslaki edellyttää viranomaiselta, koulutuksen järjestä-
jältä ja palveluiden tarjoajalta kohtuullisia mukautuksia (yhdenvertaisuus-
laki L32512014, 15 5). Vattuutettu pitää suotavana, että määräyksessä vii-
tattaisiin suoraan yhdenvertaisuuslakiin, si[[ä velvollisuus kohtuullisiin mu-
kautuksiin tulee tästä laista. Määräyksessä tulisi olla lisäksi viittaus YK:n

va m m a isten hen kilöiden oi keu ksia koskevaa n sopi m u kseen.

Vi ra nom a iselta ja kou Iutu ksen jä rjestäjä l1ä on yhdenverta isu uslain m u kaa n

velvollisuus yhdenvertaisuuden edistämiseen toiminnassaan. Ylioppilastut-
ki n non suoritusta pojen yhdenverta isu us edellyttää m u u n m u assa, että
sähköisen ylioppitastutkinnon suorittaminen on tosiasiallisestiteknisesti
mahdollista eri vam maryhmien tarvitsemilla apuvä[i neillä, kuten näkö-
vammaisten henkilöiden tarvitsemilla ruudunlukulaitteilla, ja että ytioppi-
lastutkinto on mahdollista suorittaa paperisena perustellusta syystä, kuten
va m ma isu uden ta i terveyd enti la n perustee[[a. Saavutettavu us voi ede[[yt-
tää myös kokeen suoritusa i kaa n tehtäviä m u ka utu ksia. Lisä ksi yhd enver-
taisuus edetlyttää muun muassa, että koetehtävien materiaalit ovatyhtä
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Kohtuulliset mukautu kset

korkeatasoisia kaikitla koekielillä ja vammaisuuden perustee[[a tehtävissä
korvaavissa tehtävissä.

Erilaisia yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtääviä erityisjärjestelyitä on
huomioitu määräysluon noksessa. Valtuutettu pitää tärkeänä huom ioida Ii-
säksi, että vammaisen henkilön tarvitsema kohtuullinen mukautus voi olla
myös muu yksilö[[inen toimi kuin ne, joita määräyksessä on mainittu.

Vi ra n om a isen, kou Iutu ksen jä rjestäjä n, työna ntaja n sekä tava roid en ta i

palvelujen tarjoajan on yhdenvertaisuuslain 15 5 I momentin nojalla tehtä-
vä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mu-
kautukset, jotta vammainen henkitö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa
asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla ole-
via tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työ-
ura [[a. M ukautusten kohtuu [lisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vam-
maisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1 momentissa tarkoitetun toimijan koko,
taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioi-
dut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki.

Vammaisen henki[ön oikeus kohtuutlisiin mukautuksiin arvioidaan siis ku[-
loinkin senhetkisen tarpeen perusteella, eikä oikeus mukautuksiin voi riip-
pua mahdollisesta aiemmin ilmenneestä tuen tarpeesta tai aiemmin hae-

tusta tuesta. Kohtuulliset mukautukset ovat luonteeltaan yksilöttisiä.

YK: n vam maisten henkitöiden oikeuksia koskevan yleissopim u ksen m u kaa n

vammaisiin henkitöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruu-
miillinen, henkinen, älytlinen tai aisteihin tiittyvä vamma, joka vuorovaiku-
tuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja te-
hokkaan osa[[istumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Vammaisuus voi siten määrittyä tapauskohtaisesti: sama henkilö saattaa ol-
la yhdessä asiayhteydessä vammainen ja toisessa ei.

M ää räysluon n oksen kohd assa 3 tod etaa n, että "erityisjä rjestelyid en myön-
tämisessä otetaan huomioon, että ne ovat yhdenvertaisesti kaikissa [ukiois-
sa toteutettavissa". Tämä pätee määräyksessä mainittuihin, ennalta arvioi-
tuihin erityisjärjestelyihin. Yhdenvertaisuuslain mukaisen tarvittavan koh-
tuullisen mukautuksen saamista ei voi kuitenkaan estää se, että juuritätä
vammaisen henki[ön tarvitsemaa järjestetyä eivoisi kaikissa Iukioissa to-
teuttaa. Mukautustarve lähtee aina yksilöstä ja sen toteuttamisen kohtuu[-
lisuus on arvioitava suhteessa kokelaan Iukioon. Yksilöllisen mukautuksen
toteuttam inen lisää kyseisen vam maisen hen kilön yhdenvertaisu uden to-
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teutumista, eikä mukautuksen tekeminen tarkoita muiden kokelaiden yh-

denvertaisu uden heikennystä.

Yhd enverta isu usva ltu utettu pitää edettä ma i n itusta syystä tä rkeä nä, että
määräyksessä viitataan myös yhdenvertaisuuslakiin, jotta tämän lain osalta
tulevat velvoitteet näkyvät määräystä soveltaville tahoi[[e, kuten rehtorei[-
le.

Muita huomioita määräysluonnoksesta

Kohdassa 3 käsitellään koetilanteen erityisjärjestetyitä, joista valtuutettu
haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin.

Erityisjärjestelyiden kohdalla mainitaan, mitä kokelaalla saa olla käytös-
sään ilman lautakunnan eri[[istä [upaa. Listaan olisi syytä lisätä vammai-
suuden edeltyttämät tavanomaiset apuvälineet. Asian tulisi o[[a itsestään
selvää, mutta selvyyden vuoksi asia olisi hyvä mainita.

Kohta 3.2.: Erillisen pienryhmätilan tai kokonaan oman tilan tarpeen tulee
lähteä kokelaan tarpeista. Sähköinen ylioppilastutkinto on vaikeuttanut ti-
tajärjestelyiden tekemistä. Valtuutettu pitää tärkeänä, että titojen järjestä-
misessä huomioidaan kokelaiden tarve mahdollisimman hyvin, ja kokelaan
tarpeista käsin arvioidaan, järjestetäänkö koe sermein rajatussa yksilö- tai
pienryhmätilassa tai kokonaan erillisessä tilassa.

Kohta 3.5.: Kuulo- ja näkövammaisten henkilöiden oman kokeen laatuun on
kiinn itettävä huomiota. Ku u lovammaiselle henki tölle voidaan myöntää ää-

niaineistoltaan rajoitettu koe, jottoin kokelas eisuorita kuullunymmärtämi-
sen koetta. Valtuutettu pitää jossain määrin ongelmallisena, ettei kuulo-
vammaisilte koketaille ole muita vaihtoehtoja, vaikka kuulovamman aste
va i htelee. Sä h köisen kokeen käyttöönotto m a hd o[[ista isi u uden la isia ta po-
ja huomioida erityisryhmiä. Mahdollista voisi olla esimerkiksi ottaa käyt-
töön osalle kuulovammaisia soveltuva kuullunymmärtämiskoe, joka on
ku u Iova m m a isi lte räätä töity ja selkeä m pi, esi merki ksi videona toteutettu.

Kohta 3.6.1.: Erityisjärjestelyitä koskevaa määräystä käsitelleessä keskuste-
lutilaisuudessa avustetun tulostuksen käytön laajuus ja kohderyhmä herätti
jonkin verran kysymyksiä. Avustetun tulostuksen käyttö on suunniteltu il-
meisesti hyvin rajattuihin tilanteisiin. Määräyksessä avustetun tulostuksen
osalta ei ole viitattu tarkemmin tilanteisiin, joiden perusteel[a tulostusta
voidaan käyttää. Kohtaa tulisi avata enemmän, jotta olisiselvempää, missä

tilanteessa avustettua tulostusta käytetään. Valtuutetun mielestä erityisjär-
jestetyn myöntämisen kynnystä eitule asettaa liian korkealle silloin, kun
järjestelytte on selkeä tarve. Kyse voi olla esimerkiksi sairaudesta, kuten va-
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Lopuksi

kava migreeni, joka oireilee tietokoneen käytöstä, tai tukihäiriöstä, jonka
pohjalta kokelaan kyky hahmottaa asioita sähköisesti on heikko.

Kohdassa 4 käydään läpi koesuoritusta heikentäviä syitä. Valtuutettu pitää

hyvänä, että erityisen vaikea e[ämäntilanne katsotaan tällaiseksi syyksi.
Va ltu utettu pitää tä rkeä nä, että erityisjä rjestelyid en ta rpeessa h uom ioi-
daan erilaiset tilanteet, ja että erityisjärjestelyiden tarpeen saamiseksi syy-

luettelo on avoin. Tältöin voidaan huomioida esimerkiksi erilaiset neurokir-
jon ti la nteet tai kielelliset erityisva i keudet.

Valtuutettu haluaa tässä yhteydessä kiinnittää huomiota tasa-
a rvova ltu utetu n toi m iva ltaa n ku u luvaa n sei kkaa n. Mää räyksessä ei ole
huomioitu raskautta erityisjärjestelyyn tarvittaessa oikeuttavana perustee-
na. Raskaus voi olla peruste toteuttaa erityisjärjestelyitä, esimerkiksi mah-
dollisuus lepotilan käyttöön, joten sen mainitseminen määräyksessä on

tarpeen.

Kohdassa 4.1. mainitaan, että lääkärintausunnon tulee yleensä olla lukioai-
ka na ha n kittu. Ylioppi lastutki n non voi tu levaisu udessa suorittaa jousta-
vammin. Siksi lääkärinlausunnon osalta lienee perusteltua korostaa en-
nemmin [ausunnon hankkimisen ajankohtaa ja tuoreutta, kuin että se olisi
hankittu nimenomaan [ukioaikana.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että ytioppilastutkinnon erityisjärjeste-
lyiden tulee pohjautua kokelaan mukautustarpeeseen. Yhdenvertaisuuslaki
tulee nostaa määräyksessä esiin, jotta kohtuullisten mukautusten yksilölli-
syys tulee huomioiduksi. Kokelaan tarvitsema mukautus voi olla muu yksi-

löltinen toimi kuin ne, joita määräyksessä on mainittu. Yleisestiottaen eri-
tyisjärjestelyiden myöntämisen kynnystä ei tule asettaa liian korkealle si[-

loin, kun järjestetylle on selkeä tarve.

t

Yhd enverta isu usva ltu utettu

Ylitarkastaja

{d,;Urlt^
Kirsi Pimiä

AnniValovirta


