
Lukukausimaksut eriarvoistavat opiskelijoita

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA vastustaa jyrkästi
lukukausimaksujen käyttöönottoa. Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori
Riitta Konkola on Ylen haastattelussa 13.12.2022 todennut, että lukukausimaksut voisivat olla
yksi vaihtoehto Metropolian rahoituksen vahvistamisessa.

Opiskelijoiden toimeentulo on jo muutenkin vaakalaudalla ja kuten muun muassa alueellisen
opintolainahyvityksen esiselvityksestä ilmenee, opiskelijat velkaantuvat nyt enemmän kuin
koskaan aikaisemmin. Opiskelijat nostavat opintojen aikana tuhansia euroja opintolainaa
elinkustannuksia varten. Tämän lisäksi lainaa täytyisi nostaa itse koulutusta varten. Myös
opintotuki on nykyisellään heikompi kuin 90-luvun laman aikana (Yle 15.9.2021).

Koulutukseen halutaan ja siihen tuleekin panostaa, mutta se ei voi tapahtua opiskelijoiden
kustannuksella. Laadukas ja maksuton opetus on Suomen ja suomalaisten suurimpia
ylpeyden aiheita. Ne halutaan romuttaa korkeakouluttautuneiden määrän nostamisen
tavoitteen varjolla. Toisin sanoen yhteiskunnan tavoitteet maksatetaan köyhimmällä
ihmisryhmällä eli opiskelijoilla. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tulee lisäksi maksaa
omasta ammatinharjoitusoikeudesta. Alan harjoittelut ovat myös lähes poikkeuksetta
palkattomia. Maksullinen koulutus ei nosta työvoimapula-alojen vetovoimaisuutta.

Vanhempien sosioekonomisen aseman periytymistä on tutkinut Helsingin yliopisto.
Tutkimuksen mukaan perhetausta vaikuttaa erityisesti köyhimpien ja rikkaimpien perheiden
lasten tulevaisuuteen. Maksuton koulutus on kautta aikojen ollut yksi tärkeimmistä
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta lisäävistä tekijöistä Suomessa. Lukukausimaksut
estäisivät sen, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus kouluttautua Suomessa niin pitkälle,
kuin henkilön oma into riittää.

Koulutusten rahoituspohjaa on vahvistettava tai priorisoitava eri alojen aloituspaikkojen
määrillä. Lukukausimaksujen käyttöönoton ei tulisi missään tapauksessa olla yhdellekään
korkeakoululle vaihtoehto.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on osakeyhtiönä tahkonnut voittoa vuonna 2019 1,7
miljoonaa euroa, vuonna 2020 5,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 7,2 miljoonaa euroa.
Valtiovarainministeriön esityksen mukaan korkeakoulut voisivat itse päättää
lukukausimaksujen käyttökohteen, eli ei ole mitään taetta rahojen käytöstä esimerkiksi
opetuksen laadun tai aloituspaikkojen lisäämiseen.

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn kanta kaikkiin lukukausimaksuihin
on ehdottoman kielteinen, rahoituksen on löydyttävä muualta kuin opiskelijoiden taskuista.

“Lukukausimaksut vaarantavat Suomen aseman sivistysyhteiskuntana”, sanoo Metropolia
Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta METKAn edustajiston puheenjohtaja Teemu Kokkonen.
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