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Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa seuraavaa:

Lainsäädännön uudistuksessa ylioppilastutkinnon ilmoittautumiseen liittyviä asioita on tehty
joustavammiksi, esimerkiksi pakollisen ja ylimääräisen kokeen ja vaatimustason vaihtamisen
suhteen, mikä on hyvä asia. Suoritusten vähimmäisvaatimukset kuitenkin tulee täyttää.

Ehdotuksen mukaan englanninkielisen ylioppilastutkinnon voi suorittaa henkilö, joka on opiskellut
pääosin englannin kielellä. Tämä kaipaisi tarkentamista, koska sana pääosin jättää liian paljon
tulkinnanvaraa ja voi johtaa eriarvoisuuteen kokelaiden keskuudessa.

BMOL ry ehdottaa, että ylioppilastutkinto on suoritettu, kun kokelas on suorittanut yo-kokeen
neljässä aineessa, joista yksi on äidinkieli (tai S2) ja yksi A-tason koe.
BMOL ry ei kannata kahden reaaliaineen tai reaaliaineen ja vieraan kielen kirjoittamisen vaatimusta,
koska se asettaa eri oppiaineet epätasa-arvoiseen asemaan.
Tulevaisuudessa voisi pohtia reaaliaineiden kokeiden osittaista yhdistämistä esimerkiksi siten, että
olisi luonnontieteellinen reaali ja humanististen aineiden reaali, joissa kokelas voisi vastata yhden tai
kahden aineen tehtäviin. Tällöin esimerkiksi luonnontieteellisen reaalin voisi tehdä kaksi kertaa
siten, että sisällyttää niihin eri aineet (esim. ensimmäisessä kokeessa BI ja toisessa FY ja GE).
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BMOL ry kannattaa ehdotusta koko tutkinnon suorittamisen enimmäisajan jatkamisesta
perustellusta syystä (sairaus, ulkomailla olo) joko yhdellä tai kahdella kerralla riippuen poissaolon
kestosta. Nykyinen käytäntö on kankea kaikkine mitätöimisineen.

BMOL ry ei kannata hyväksytyn kokeen rajoittamattomaa uusimista, vaan ehdottaa
uusimismahdollisuuksien maltillista lisäämistä: hylätyn kokeen voisi uusia kolme kertaa ja hyväksytyn
kokeen kaksi kertaa.
Mikäli uusiminen tulee rajoittamattomaksi, sen määrää tulee seurata ja tehdä muutoksia, jos se
rasittaa kouluja kohtuuttomasti. Valtion tulee kattaa rajoittamattomasta uusimisesta aiheutuneet
kulut täysimääräisesti. Korkeakoulujen pääsykokeiden vähenemisestä säästyvät varat on ohjattava
lukiokoulutukseen.

BMOL ihmettelee, miten aiotaan toteuttaa kokelaalle laissa luvattu tieto arvosteluperusteiden
soveltamisesta kokelaan suoritukseen. Miten varataan tilaisuus tutustua arvosteltuun
koesuoritukseen? Mikäli ehdotukset jäävät lakiin, ne tulee selkeästi määritellä kokelaiden tasaarvoisuuden vuoksi.

BMOL ry ihmettelee myös, mitä tarkoitetaan laissa mainitulla koulun monijäsenisellä toimielimellä,
joka päättäisi esimerkiksi vilppitapauksessa kokelaan oikeudesta osallistua seuraavan tutkintokerran
kokeisiin. Toimielin tulisi selkeästi määritellä, jotta kokelaiden tasa-arvoinen kohtelu toteutuisi.

Lausunnon keskeinen sisältö
- Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry kannattaa lainsäädännön uudistuksessa
ylioppilastutkinnon ilmoittautumisen joustavoittamista, esimerkiksi pakollisen ja ylimääräisen
kokeen ja vaatimustason vaihtamisen suhteen.
- englanninkielisen ylioppilastutkinnon voi suorittaa henkilö, joka on opiskellut pääosin englannin
kielellä kaipaa tarkentamista
- BMOL ry ei kannata kahden reaaliaineen tai reaaliaineen ja vieraan kielen kirjoittamisen
vaatimusta, koska se asettaa eri oppiaineet epätasa-arvoiseen asemaan.
- BMOL ry kannattaa ehdotusta koko tutkinnon suorittamisen enimmäisajan jatkamisesta
perustellusta syystä
- BMOL ry ei kannata hyväksytyn kokeen rajoittamattomaa uusimista, vaan ehdottaa
uusimismahdollisuuksien maltillista lisäämistä: hylätyn kokeen voisi uusia kolme kertaa ja hyväksytyn
kokeen kaksi kertaa.
- BMOL ry kaipaa täsmennyksiä kokelaalle laissa luvattuun tietoon arvosteluperusteiden
soveltamisesta kokelaan suoritukseen.
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- Samoin täsmennyksiä tarvitaan laissa mainittuun koulun monijäseniseen toimielimeen, joka
päättäisi esimerkiksi vilppitapauksessa kokelaan oikeudesta osallistua seuraavan tutkintokerran
kokeisiin.

Lappalainen Sirpa
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
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