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Toimintasuunnitelma 2018 

Vaikuttavampi ammattikorkeakouluopiskelijaliike 

Jatkuva vaikuttamistoiminta 
 

SAMOK edustaa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntia sekä opiskelijoita heitä koskevassa 

valtakunnallisessa päätöksenteossa. SAMOKin edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminta noudattaa 

SAMOKin poliittisen ohjelman linjauksia ja keskittyy siten ammattikorkeakoulutuksen rakenteiden ja 

sisällön kehittämiseen sekä opiskelijan hyvinvointia, toimeentuloa, yhdenvertaisuutta ja 

kansainvälisyyttä koskeviin kysymyksiin.  

 

SAMOKin jatkuva edunvalvontatoiminta pyrkii sekä pitkäjänteiseen vaikuttamistyöhön että 

ajankohtaisiin asioihin reagointiin ja omien uusien avauksien tekemiseen. SAMOK osallistuu 

keskusteluun niin julkisuudessa kuin kabineteissakin. 

 

SAMOKin kansainvälisen järjestötoiminnan tarkoituksena on pitää yhteyttä, luoda verkostoja ja 

vaikuttaa poliittisten tavoitteiden edistämiseksi kansainvälisesti. SAMOK toimii aktiivisesti sekä 

Pohjoismaiden ja Baltian opiskelijoiden NOM-verkostossa, European Students’ Union ESU:ssa sekä 

kahdenvälisesti läheisimpien yhteistyökumppanien kanssa. Euroopan Unionin päätöksenteon 

seuraaminen ja siihen vaikuttaminen on luonnollinen osa koko organisaation toimintaa. SAMOK 

vaikuttaa Euroopan Unionin päätöksentekoon mm. tapaamalla Euroopan parlamentin edustajia ja 

muita eurooppalaisia relevantteja toimijoita. 

 

Tärkein SAMOKin vaikuttamistyötä ohjaava dokumentti on SAMOKin poliittinen ohjelma. 

Vuosittaisia edunvalvonnan painopisteitä ei voi ennustaa, mutta vuonna 2018 toiminta painottuu 

erityisesti vaalityöhön, opiskeluterveydenhuoltoon sekä kansainväliseen toimintaan. Vuonna 2018 

on SAMOKin strategian mukaan edunvalvonnan vuosi, jolloin erityisesti edunvalvonnan 

toimintatapoja kehitetään.  

 

Vaikuttamistoiminta 
 
TAVOITE: Opiskelijakunnat vaikuttavat maakunnalliseen päätöksentekoon 

TOIMENPIDE: Viestitään maakuntavaaleista käyttäen itse valmisteltuja materiaaleja. Luodaan 

yhdessä opiskelijakuntien kanssa tavoitteita ja työkaluja maakuntavaltuustovaikuttamiseen 

huomioiden maakuntavaltuustojen lopullinen muoto. Koulutetaan opiskelijakuntatoimijoita 

maakuntauudistuksesta. 

 

 

   

 

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI 

www.samok.fi | Y-tunnus: 1056678-8 



 

 

 

2 (4) 

 

 

 

TAVOITE: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden tavoitteet näkyvät puolueiden 

eduskuntavaaliohjelmissa, vaalikampanjoiden aikana sekä hallitusohjelmassa. 

TOIMENPIDE: Luodaan eduskuntavaalitavoitteet yhdessä opiskelijakuntien kanssa ja vaikutetaan 

puolueiden vaaliohjelmiin. Aloitetaan eduskuntavaalikampanja ja opiskelijakuntatoimijoiden 

kouluttaminen eduskuntavaalivaikuttamisessa. Hyödynnetään maakuntavaaleihin valmisteltuja 

materiaaleja. 

 

TAVOITE: Opiskelijat huomioidaan Suomen EU-puheenjohtajakauden ja europarlamenttivaalien 

teemoissa. 

TOIMENPIDE: Vaikutetaan ESU:n lisäksi itsenäisesti EU-päätöksentekoon ja pidetään aktiivisesti 

yhteyttä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kannalta olennaisiin EU-vaikuttajiin. 

 

TAVOITE: Ammattikorkeakoulutus on vetovoimaista, arvostettua ja laadukasta ja nämä piirteet 

tunnistetaan sidosryhmien keskuudessa.. 

TOIMENPIDE: Luodaan SAMOKille sidosryhmästrategia. Viestitään yhdessä mm. Arenen kanssa 

ammattikorkeakoulujen merkityksestä, huomioiden erityisesti maakunta- ja eduskuntavaalit. 

Kokeillaan toimintasuunnitelman mukaisten koulutustapahtumien tarjoamista opiskelijakuntien 

ohella sidosryhmille. 

  

TAVOITE: SAMOKin poliittiset tavoitteet vastaavat ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun 

ja poliittinen ohjelma on toimiva, vaikuttamistyötä tukeva työkalu.  

TOIMENPIDE: Jatketaan SAMOKin poliittisen ohjelman uudistamista. 

 

TAVOITE: Ammattikorkeakoulutus on saavutettavaa ja eritaustaiset opiskelijat huomioidaan 

koulutuksessa.  

TOIMENPIDE: Luodaan pohja kansalliselle suunnitelmalle koulutuksen saavutettavuudesta ja 

tehdään vaikuttamistyötä sen käyttöönottamiseksi. Koulutetaan opiskelijakuntien toimijoita 

maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden huomioimiseksi korkeakouluissa.  

 

Vahvempi ammattikorkeakouluopiskelijaliike  

Jatkuva palvelutoiminta 
 

Tukemalla opiskelijakuntatoimintaa SAMOK osaltaan edistää niiden tarkoitusta valmistaa 

opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. SAMOKinpalvelut antavat 

opiskelijakuntatoimijoille edellytykset edustaa ammattikorkeakouluopiskelijoita heitä koskevassa 

päätöksenteossa ja toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä vahvistaa 

ammattikorkeakouluopiskelijaidentiteettiä. Palveluilla tuetaan myös opiskelijakuntien hallinnon 

laadukasta ja lainmukaista järjestämistä. 

 

SAMOKin palveluita ovat esimerkiksi tapahtumissa ja verkossa annettava koulutus, 

jäsenopiskelijakuntien konsultointi ja neuvonta, kummiopiskelijakuntatoiminta, koulutusvierailut 

sekä jäsenhankinnan tukeminen. Palveluiden tarkempi kuvaus sisältyy palvelusuunnitelmaan, jota 

 

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI 

www.samok.fi | Y-tunnus: 1056678-8 



 

 

 

3 (4) 

 

 

 

päivitetään tarpeen mukaan yhteistyössä opiskelijakuntien kanssa. 

 

SAMOK järjestää vuosittain kevät- ja syyskaudella kaikille opiskelijakuntatoimijoille sekä erikseen 

henkilöstö- ja johtosektorille suunnattua koulutus- ja verkostoitumistoimintaa, joiden yhteydessä on 

teemakohtaista koulutusta. SAMOK tukee opiskelijakuntien keskinäistä verkostoitumista 

ylläpitämällä sisäisiä keskustelukanavia. Lisäksi SAMOK järjestää Liiton tavoitteita tukevaa toimintaa 

alumneille ja hyödyntää alumneja koulutuksissa.  

 

 

Palvelutoiminta 
 

TAVOITE: Opiskelijakuntien jäsenyys on houkutteleva ja helposti saavutettavissa.  

TOIMENPIDE: Luovutaan hallitusti Sebacon-jäsenrekisterin käytöstä. Vaikutetaan opiskelijakuntien 

jäsenhankinnan mahdollistamiseksi OILI-palvelun kautta. Selkeytetään SAMOKin roolia 

jäsenhankintaprosessissa. 

 

TAVOITE: Opiskelijakuntien edunvalvontatyö on näkyvää ja vaikuttavaa. 

TOIMENPIDE: Tarjotaan työkaluja ja koulutuksia edunvalvontatyöstä viestimiseen. Laaditaan opas 

edunvalvonnasta viestimiseen yhteistyössä opiskelijakuntien ja muiden edunvalvontajärjestöjen 

kanssa. 

 

Hallinto ja viestintä strategian toteuttamisen tukena  

Jatkuva hallintotoiminta 
 

Hallintotoiminnalla varmistetaan järjestödemokratian toteutuminen ja liiton toiminnan joustavuus, 

taloudellisuus, läpinäkyvyys ja tehokkuus. 

 

Hallintotoiminta 
 

TAVOITE: SAMOKin hallinnolliset prosessit ovat toimivia.  

TOIMENPIDE: Selkeytetään SAMOKin sisäistä dokumentointia ja ylläpidetään toimintaa ohjaavia 

dokumentteja. Luodaan laatukäsikirja, jonka avulla avataan SAMOKin toiminnan prosessit, toimintaa 

ohjaavat dokumentit sekä mittarit. Toteutetaan strategian väliarviointi.  

 

TAVOITE: SAMOKin rahoitus ja toiminnan laatu on turvattu toimintaympäristön muuttuessa. 

TOIMENPIDE: Kehitetään SAMOKin toimintaa siten, että rahoituspohjaa saadaan laajennettua. 

Etsitään uusia rahoituslähteitä. 

 

Jatkuva viestintätoiminta 
 

Viestintä toimii SAMOKin edunvalvonnan sekä palveluiden mahdollistajana: se ylläpitää ja luo 

vuorovaikutusta liiton ja opiskelijakuntien kesken sekä tuo näkyväksi vaikuttamistavoitteitaan. 

 

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI 

www.samok.fi | Y-tunnus: 1056678-8 



 

 

 

4 (4) 

 

 

 

SAMOKin toimintaa ohjaavat dokumentit ovat avoimia ja näkyvillä www-sivuilla. Viestintää 

läpileikkaa SAMOKin tone of voice, jonka avulla viesti luodaan samalla äänensävyllä joka kanavaan.   

 

SAMOK viestii kohderyhmälähtöisesti opiskelijakunnille, vaikuttajille (opiskelijat, toimittajat, 

poliittiset päättäjät) sekä yhteistyökumppaneille. Sidosryhmätilaisuuksina järjestetään esimerkiksi 

Ystävänpäiväjuhlat sekä Kesäpiknik.  

 

Viestintätoiminta 
 

TAVOITE: SAMOKin viestintä on vaikuttavaa ja kohderyhmät tavoittavaa. 

TOIMENPIDE: SAMOKin viestintää sosiaalisen median kanavissa seurataan aktiivisesti ja 

kehitetään kerätyn datan perusteella. Selkeytetään projektikohtaisen viestinnän tavoitteita ja 

mittareita.  

 

TAVOITE: Ammattikorkeakouluopiskelijaliikkeen sisäinen viestintä on avointa ja vuorovaikutteista.  

TOIMENPIDE: Kehitetään SAMOKin roolia viestijänä mahdollistavaksi ja opiskelijakuntia 

osallistavaksi. SAMOK tarjoaa alustan opiskelijakuntien keskinäiselle viestinnälle sekä tapahtumien 

yhteydessä viestintäkoulutusta ja keskustelutilaisuuksia.  

  

 

Strategiaa toteuttavat projektit 

TAVOITE: Vaikuttamistyössä on käytössä luotettavaa ja ajantasaista tutkimustietoa. 

TOIMENPIDE: SAMOK toteuttaa ammattikorkeakouluopiskelijoita koskevan tutkimuksen 

mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Saatuja tuloksia hyödynnetään vaikuttamistyössä ja 

tarjotaan opiskelijakuntien käyttöön helposti hyödynnettävässä muodossa. 
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