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Lukukausimaksut eivät toimi, osoittavat Ruotsin ja Tanskan esimerkit
Turun opiskelijajärjestöt eivät pidä EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille
korkeakouluopiskelijoille kaavailtuja lukukausimaksuja järkevinä.
Turun Sanomat kirjoitti 7.1. hallituksen lähes valmiista esityksestä, joka toteutuessaan toisi
lukukausimaksut Suomessa opiskeleville EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille
korkeakouluopiskelijoille jo vuodesta 2016 lähtien. Esitystä ei aiota viedä eduskunnalle
enää tämän hallituskauden aikana, sillä se ei saanut taakseen riittävästi poliittista tukea.
Lukukausimaksuja perustellaan erityisesti koulutusvientinäkökulmalla ja korkeakoulujen
rahoitustarpeella. Maksullisella koulutuksella uskotaan olevan vaikutuksia opetuksen
laadun parempaan mielikuvaan, sillä esimerkiksi Kiinassa ei ilmaista koulutusta
välttämättä pidetä arvossa.
Opiskelijajärjestöt eivät usko, että opetuksen laatu paranisi lukukausimaksuilla. Maksuton
laadukas koulutus on maalle tärkeä kilpailuvaltti, jonka avulla voidaan houkutella
eritaustaisia lahjakkaita opiskelijoita kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin. Kansainvälisten
opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan luoma kansainvälinen korkeakouluympäristö
lisää opiskelijoiden ymmärrystä vieraista kulttuureista sekä luo luottamusta ja yhteistyötä
yli maarajojen. Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia. Kotikansainvälistyminen on tärkeää
myös siksi, ettei kaikilla suomalaisilla opiskelijoilla ole mahdollisuutta osallistua
opiskeluvaihtoon tai harjoitteluun.
Opiskelijajärjestöt muistuttavat, että ulkomaalaisista opiskelijoista on kansantaloudellista
hyötyä, vaikka heidän opiskeluaan tuettaisiinkin julkisin varoin. Opintojen jälkeen moni
EU- ja ETA-maiden ulkopuolinen haluaa työllistyä Suomen työmarkkinoilla. Usein esitetyt
ehdotukset verohelpotuksista ovat irrelevantteja, sillä maksujen myötä ulkomaalaiset
opiskelijat eivät alun perinkään tulisi Suomeen opiskelemaan. On myös huomioitava, että
lukukausimaksujen vaatima apurahajärjestelmä veisi suuren osan lukukausimaksujen
tuomista tuotoista.
Turun Sanomien kirjoitus perustelee lukukausimaksuja taloudellisilla hyödyillä. Esimerkit
naapurimaista Ruotsista ja Tanskasta kuitenkin osoittavat, että lukukausimaksut johtavat
EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijamäärien rajuun laskuun. Vaikka
kansainvälisten opiskelijoiden määrät ovat myöhemmin nousseet, kasvu on keskittynyt
EU- ja ETA-maiden opiskelijoiden määriin, jolloin lukukausimaksuja ei luonnollisesti ole
voitu periä. Muista Suomen kannalta keskeisistä vertailumaista Saksa on luopunut omista
lukukausimaksuistaan. Jos Suomi siirtyy nyt maksulliseen koulutukseen, hakijoille on
tarjolla vastaavan tasoinen, laajemmalla koulutustarjonnalla ja työmarkkinoilla varustettu
vaihtoehto EU-alueella.
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Lukukausimaksuilla ei saada Suomelle taloudellisia tuottoja. Maksuton ja laadukas
koulutus ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä, joita Suomella ei ole varaa menettää.
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