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                                            HALLITUS HALUAA SUOMEEN LISÄÄ HALPATYÖVOIMAA 

 

Hallituksen aikomus leikata yli puoli miljardia euroa koulutuksesta vuoteen 2020 mennessä on sodanjulistus 

suomalaista kulttuuria, sivistystä ja koulutusta vastaan. Tuntuu siltä, että Suomen nykyhallitus on maamme 

vihollisen asettama tai jos ei ole näin, hallitus on yksinkertaisesti äärimmäisen epäpätevä. 

 

Opintotuen leikkausta ollaan hyvittämässä opintolainan enimmäismäärän nostolla. Toisin sanoen 

varmistetaan, että opiskelijalla on entistä enemmän velkaa siihen mennessä, kun hän valmistuu. Nykyisessä 

työllisyystilanteessa useimmat tutkinnot eivät kuitenkaan takaa työpaikkaa. Mitä tapahtuu, kun tämä 

entinen opiskelija ei pysty maksamaan opintolainaa takaisin pankille? Tämä entistä suurempi laina siirtyy 

valtion maksettavaksi, eli tämän hallituksen tavan mukaisesti koko kansan pitää antaa pankeille rahaa. 

Hallitus on finanssijärjestelmän kätyri. 

  

Aiemmin näitäkin leikkauksia kutsuttiin koulutuksen ”tehostamiseksi”, mutta nyt jopa poliitikot ovat 

luopuneet tästä termistä; todetaan vain, että säästöjä on revittävä jostain. Opiskelijat nähdään helppona 

säästökohteena.  

Epäilyksiä hallituksen epäpätevyydestä vahvistaa se, että vaikka muka ymmärretään talouden perusasiat 

teoriatasolla, ei nähdä, että paras investointi olisi taata opiskelijoille mahdollisuus opiskella ilman 

velkaantumispakkoa tai itsensä piippuun ajamista samalla töitä tehden. 

 

Suomen Kommunistisen Puolueen ehdottama 1200 euron perusturva kuukaudessa verottomana jokaiselle 

täysi-ikäiselle niissä elämäntilanteissa, joissa hänellä ei ole mahdollisuutta saada muutoin riittävää 

toimeentuloa, antaisi opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä täysillä siihen, mitä opiskelijan kuuluukin 

tehdä: kouluttautua. SKP:n ehdottama perusturva olisi erinomainen sijoitus Suomelle. 

 

Hallituksen tarkoituksena on alentaa Suomen opiskelijoiden arvoa ja tehdä heistä väkisin pankkien laina-

asiakkaita. Tämä on hyvä esimerkki Sipilän johtaman hallituksen autoritaarisista, hierarkkisista ja 

epädemokraattisista arvoista, koska pakkolaina on myös keino kontrolloida opiskelijoita ja tehdä heistä 

eriarvoisia. Rikkaiden perheiden lapset voivat käydä koulunsa ilman opintolainaa vanhempiensa tuella tai 

heidän vanhempansa voivat maksaa opintolainan heidän puolestaan. Kontrollointi tapahtuu siten, että juuri 

valmistuneella opiskelijalla, jolla on suuri velkataakka, ei ole muita vaihtoehtoja kuin ottaa vastaan mikä työ 

tahansa eli hän on valmiiksi koulutettua halpatyövoimaa. 

 

Lainapainotteisuus luo epätasa-arvoa myös eri alojen opiskelijoiden kesken. Kaikki eivät voi tai halua olla 

lääkäreitä ja lakimiehiä, vaan tarvitsemme myös esimerkiksi lähihoitajia ja opettajia. Toisella opintolainan 

vaikutus elämään on suurempi kuin toisella. 

 

Sipilä ei ole vain rikkonut ennen vaaleja tekemäänsä lupausta olla leikkaamatta koulutuksesta, vaan pitänyt 

sitä jo pilkkanaan. Samoin on tehnyt jokainen tämän lupauksen tehneistä, jotka tällä hetkellä istuvat 

hallituksessa.  
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Hallitus kieltäytyy täysin ajattelemasta Suomen tulevaisuutta leikatessaan koulutuksesta. Suomi oli vielä 

vuonna 2012 koulutuksen kärkimaita jopa koko maailman tasolla. Sen jälkeen tehdyt leikkaukset 

koulutukseen ovat johtaneet siihen, että Suomi on pudonnut alle keskikastin. Sipilän hallituksen visio on, 

että Suomi on häntäpäässä koulutuksessa. Sillä on tarkoitus saada halpoja ja tottelevaisia työläisiä 

Suomeen. 
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