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Tekniikan akateemiset (TEK) julkaisi keväällä 6.5. uuden koulutuspoliittisen ohjelmansa
“Parasta Suomelle”. Teekkariyhteisön mielestä ohjelma on pääpiirteiltään erinomainen ja tukee
oikeita tavoitteita Suomen tulevaisuuden kannalta. Yhteisö kuitenkin hämmästelee, miten
ohjelmaan on päässyt livahtamaan järjetön vaatimus lukukausimaksuista.
Ohjelmassa vaaditaan lukukausimaksuja kerättäväksi kaikilta opiskelijoilta - niin ulkomaalaisilta
kuin suomalaisilta - mutta opintotukijärjestelmän avulla suomalaisten lukukausimaksut
pyrittäisiin kattamaan jollain keinolla. Lukukausimaksujen kerääminen ulkomaisilta
opiskelijoilta on hyödytöntä ja yliopistokentän kansainvälistymiselle haitallista, sillä muiden
pohjoismaisten yliopistojen kokemusten perusteella lukukausimaksujen kerääminen johtaa
ulkomaisten opiskelijoiden määrän laskuun. Niin ikään suomalaisissa yliopistoissa tehdyt
lukukausimaksukokeilut ovat epäonnistuneet ja itse asiassa tuottaneet tappioita yliopistoille.
Yhteisö on huolissaan suomalaisten koulutusmahdollisuuksien epätasa-arvoistumisesta. Mikäli
lukukausimaksuja aletaan periä myös suomalaisilta, ei opintotukijärjestelmä viimeaikaisine
uudistuksineen taivu kattamaan lukukausimaksuja. Tällöin heikommassa taloudellisessa
asemassa olevat opiskelijat joutuisivat rahoittamaan opiskelunsa enenevissä määrin
työskentelemällä opintojen aikana, mikä kasvattaisi valmistumisaikoja.
Tekniikan Akateemisten jäsenistä yksi kolmannes on opiskelijoita, joista merkittävä osa on
liittynyt ammattiliittoon juurikin teekkariyhteisön järjestöjen kautta. Perinteisesti yhteisön
järjestöt ovat nähneet Tekniikan Akateemiset tekniikan alan opiskelijoiden tärkeänä
edunvalvojana ja puhuneet - erityisesti uusille opiskelijoille - ammattiliittoon kuulumisen
tärkeydestä. Mikäli TEK ajaa tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa opiskelijayhteisön edun kanssa,
ja jättää opiskelijoiden kannan täysin huomioimatta, ammattiliittoon kuulumisen tärkeys tulee
kyseenalaiseksi. Teekkariyhteisö toivoo Tekniikan Akateemisilta tiiviimpää yhteistyötä ja
yhteisön mielipiteen huomioon ottamista.
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