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Tapahtumat tähän asti: TEK linjaa
● EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilla opiskelijoilla on lukukausimaksut, - -

● Euroopan unionin säädösten mukaan, EU- ja ETA-alueen kansalaisia pitää 
kohdella yhdenvertaisesti. - - Tätä voidaan osittain kiertää siten, - - 

● Suomen lainsäädäntöä on muutettu siten, että kaikilla opiskelijoilla on 
lukukausimaksut, mutta tukijärjestelmien vuoksi kotimaiset opiskelijat eivät 
niitä käytännössä maksa.

Näin linjataan Tekniikan akateemiset TEKin uudistetussa koulutuspoliittisessa 
ohjelmassa Parasta Suomelle, joka julkistettiin asiantuntijaseminaarissa 6.5. 
2014.

http://www.tek.fi/cmis/browser?id=workspace%3A//SpacesStore/e7457289-c943-4e19-a58b-81a6f3ff3b1c&filename=cmisattachments/TEKin_koul_pol_ohjelma_2014.pdf
http://www.tek.fi/cmis/browser?id=workspace%3A//SpacesStore/e7457289-c943-4e19-a58b-81a6f3ff3b1c&filename=cmisattachments/TEKin_koul_pol_ohjelma_2014.pdf


Teekkariyhteisö huolestuu:
● Yhteisö kuitenkin hämmästelee, miten ohjelmaan on päässyt livahtamaan 

järjetön vaatimus lukukausimaksuista.

● Ohjelmassa vaaditaan lukukausimaksuja kerättäväksi kaikilta opiskelijoilta 
- niin ulkomaalaisilta kuin suomalaisilta

●  Lukukausimaksujen kerääminen ulkomaisilta opiskelijoilta on hyödytöntä 
ja yliopistokentän kansainvälistymiselle haitallista, - -

Vedoten kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimustietoon, Teekkariyhteisö 
argumentoi niin kansainvälisten ja kotimaisten opiskelijoiden lukukausimaksuja 
vastaan.

http://ayy.fi/wp-content/uploads/Lukukausimaksukokeilut-Aalto_yliopistossa.pdf
http://tietokilta.fi/arkisto/kannanotot/tek.html
http://tietokilta.fi/arkisto/kannanotot/tek.html


TEK vastaa:
● Julkinen taloustilanne on kuitenkin kireä ja nopeaa tilanteen paranemista ei 

ole näköpiirissä - -

● Suomella ei ole varaa tarjota kaikille korkeakoulutuksesta kiinnostuneille 
EU-kansalaisille maksutonta tutkintoa.

● TEKin vastaus

Tekniikan akateemiset jättää huomiotta Teekkariyhteisön kommentit liittyen 
esim. lukukausimaksujen tappiollisuuteen  ja tyytyy ympäripyöreästi 
toteamaan että raha on tiukassa, sekä siteeraamaan uudelleen 
koulutuspoliittista ohjelmaansa, pitkälti jättäen kannanoton sisällön huomiotta.

http://www.tek.fi/cmis/browser?id=workspace%3A//SpacesStore/f9cc2af9-264f-4d74-a6dd-d3af6673b748&filename=cmisattachments/TEK_koulutuksen_rahoituksesta.pdf
http://www.tek.fi/cmis/browser?id=workspace%3A//SpacesStore/f9cc2af9-264f-4d74-a6dd-d3af6673b748&filename=cmisattachments/TEK_koulutuksen_rahoituksesta.pdf


Yhteenvetona
● 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.

Teekkariyhteisö toivoi kannanottonsa lopuksi TEKiltä opiskelijoiden kannan 
huomioimista. TEKin kannanottovastine ei huomioi opiskelijoiden kantaa eikä 
tosiasioita. Se ei vastaa Teekkariyhteisön pyyntöön kädenojennuksesta, vaan 
maalaa uhkakuvia aivan toisenlaisesta ojennuksesta.

http://ayy.fi/blog/2014/05/14/ayy-koulutettu-tyovoima-tuottaa-enemman-kuin-lukukausimaksut/
http://ayy.fi/blog/2014/05/14/ayy-koulutettu-tyovoima-tuottaa-enemman-kuin-lukukausimaksut/


Keskusteluun:
● Ammattiliittoon kuulumisen tärkeys on tapahtumien jälkeen 

kyseenalaistunut: Kannattaako jäsenyys?
○ TEK on sekä linjannut opiskelijoiden etua vastaan että jättänyt näiden 

kannan toistumiseen huomiotta.
○ TEKin viralliseen linjaan kuuluu EU-lainsäädännön “kiertäminen”
○ ”Onko TEK minun ammattiliittoni?”

● TEK-yhdyshenkilön virka - tarvitsemmeko killassa TEKin mainosmiestä?
● TEKin rahallinen tuki killalle: haluaako yhteisömme antaa TEKille 

näkyvyyttä?



TEK-yhdyshenkilöstä
Lainaus virankuvauksesta killan sivuilta.

Killan TEK-yhdyshenkilön tärkein tehtävä on kehittää ja ylläpitää 
yhteistoimintaa TEK:n ja killan välillä. Perinteisesti yhteistoiminta on pitänyt 
sisällään mm. TEK-tietouden levittämistä sopivien valikoitujen tapahtumien 
yhteydessä. Kätesi ovat kuitenkin melko vapaat mitä  
mielikuvituksellisempienkin ideoiden toteuttamiseen. Näiden ideoiden 
toteuttamiseen on myös mahdollista saada niin rahallista kuin muutakin tukea 
TEK:n suunnalta. Tavoitteena on tietenkin saada perusteltua jokaiselle 
kiltalaiselle TEK-jäsenyyden tärkeys ja saada heidät kaikki jäseniksi 
elleivät sitä vielä ole.



Esitys Kivi: toimenpiteet
Fyysikkokilta sanoutuu toistaiseksi yhteisönä muodollisesti irti Tekniikan 
akateemisista.

TEK-yhdyshenkilön virka lakkautetaan toistaiseksi ja korvataan toisella viralla, 
jonka työnkuvaan kuuluu yhteydenpito TEKiin, TEK-tietouden levittäminen ja 
kannanottojen valmistelu mutta ei kiltalaisten vakuutteleminen liittymiseen.

Osana irtisanoutumistaan Fyysikkokilta jättää hakematta TEKin rahallista tukea, 
paitsi jos se kohdennetaan killan TEK-kannan ajamiseen.

Fyysikkokilta alkaa vaikuttaa aktiivisesti Teekkariyhteisössä ja TEKissä 
kantansa puolesta. 



Esitys Kivi: Killan TEK-kanta
Päätavoitteet: TEKin koulutuspoliittinen ohjelma korjataan 
(lukukausimaksuvision poistaminen / siitä irtisanoutuminen jälkikäteen) ja 
opiskelijoille annetaan ehdolleasettumis- ja äänioikeus TEKiin 
valtuustovaaleissa.
TEK on ammattiliitto, joka edustaa (myös opiskelija-) jäsentensä kantaa ja ottaa 
sen huomioon päätöksenteossaan ja viestinnässään.
TEKin jäsenet ovat tasavertaisia.


