
 

 

 

 
Ohjelma 
Kevätseminaari 2018 

 

Tervetuloa SAMOKin perinteiseen Kevätseminaariin keskustelemaan 

opiskelijakuntakentän ajankohtaisista aiheista ja kouluttautumaan 

asiantuntijoiden opastuksella. Seminaari tarjoaa myös mahdollisuuden 

osallistua keskusteluun nuorten asemasta työelämän kynnyksellä. Jakaako 

työelämä nuoret entistä selvemmin voittajiin? Millaista osaamista 

työelämässä tulevaisuudessa tarvitaan ja pysyvätkö kaikki mukana? Tule 

mukaan keskustelemaan! 

 

Torstai 15.3.2018 

Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan kampus, Ratapihantie 13, Helsinki 

 

klo 9.30  Aamukahvit 
 

klo 10.00 Tervetuloa Kevätseminaariin 
Helia-auditorio 
Mistä valtakunnassa puhutaan eli politiikan ajankohtaiskatsaus &  

liiton  kuulumiset. 

Toiminnanjohtaja Miikka Lönnqvist, SAMOK 
 

klo 10.45 Tauko 
 

klo 11.00 Korkeakoulutuksen tutkimuksen visio 2030 – mitä luvassa seuraavaksi? 
Helia-auditorio 
Opetus- ja kulttuuriministeriö  valmisteli vuonna 2017 yhdessä sidosryhmiensä 

kanssa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030. Vuoden 2018 aikana 

ministeriön johdolla suunnitellaan vision toimeenpanevia toimepiteitä eli millaisia 

uudistuksia käytännössä tulee tehdä, jotta visio toteutuu. Osiossa käydään läpi, 

millaisia uudistuksia on suunnitteilla ja mitä mieltä SAMOK niistä on.  

Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö ja koulutuspoliittinen 
asiantuntija Anniina Sippola, SAMOK 
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klo 11.45 Tauko 
 

klo 12.00 Rinnakkaisohjelmaa I 
 

● Valmiina maakuntavaaleihin 
Helia-auditorio 
Vuoden starttitapahtumassa Lähtölaukauksella tutustuttiin kunnalliseen 

ja maakunnallisen vaikuttamisen perusteisiin. Tässä koulutuksessa 

puolestaan käydään läpi, miten maakuntavaaleihin kannattaa valmistautua. 

Millaisiin teemoihin maakuntavaalitavoitteiden kannattaa liittyä?  Miten 

tavoitteita kannattaa valmistella ja kuinka niitä lobataan ehdokkaille? 

Toiminnanjohtaja Miikka Lönnqvist, SAMOK  
 

● Tapahtumaviestinnän hyvät käytännöt 
Luokka 1004 
Työpajassa perehdytään tapahtumaviestinnän saloihin  ja jaetaan hyviä 

käytäntöjä suunnitelmallisen viestinnän toteuttamiseen. Sisältö tarkentuu 

vielä ennen tapahtumaa osallistujien toiveiden perusteella. Toiveita ja 

kysymyksiä kouluttajalle välitettäväksi voi lähettää ennakkoon 

osoitteeseen julia.kurki@samok.fi. 

Ohjauksen ja tapahtumatuotannon asiantuntija Aura Päiväläinen, Metropolia 
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA 

 

● Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö 
opiskelijakunnissa 
Luokka 1010 
Erilaiset mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät pulmat 

kuormittavat opiskelijoiden hyvinvointia. Opiskelijakunnat ovat tärkeässä 

asemassa erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan ja ongelmien 

mahdollisimman varhaisen tunnistamisen suhteen. Mitä tämä tarkoittaa 

käytännössä ja mitä keinoja opiskelijakunnilla on edistää opiskelijoiden 

mielenterveyttä ja ehkäistä päihdehaittoja? Tässä työpajassa pureudutaan 

teemaan Nyyti ry:n ja EHYT ry:n asiantuntijoiden johdattamana. 

Psykologi Elina Marttinen, Nyyti ry ja projektipäällikkö Sarianna Palmroos, 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
 

● Opiskelijaedustajien valintaprosessin kehittäminen I  
(Huom! Tämä rinnakkaisosio on kaksiosainen. Suosittelemme osallistumista 
molempiin osioihin.) 
Luokka 2209 
Opiskelijakunnan läkisääteisiin tehtäviin kuuluu opiskelijaedustajan valinta 

muun muassa ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukseen. Miten  
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edustaja tulee valita ja millaisia asioita valinnassa tulee huomioida? 

Jokaisella opiskelijakunnalla olisi hyvä olla suunnitelma valintaprosessiin. 

Osiossa käydään läpi prosessin oleellisia sisältöjä ja mietitään miten 

kuhunkin opiskelijakuntaan saadaan rakennettua oma valintaprosessi. 

Osioon osallistujien on hyvä perehtyä ennakkoon oman opiskelijakuntansa  

 

opiskelijaedustajan valintakäytänteisiin ja valintaa ohjaaviin sääntöihin 

sekä ohjesääntöihin.  

Hallituksen jäsen Valtteri Törmänen ja koulutuspoliittinen asiantuntija Anniina 
Sippola, SAMOK 

 
klo 13.15 Lounas  
 

klo 14.15 Rinnakkaisohjelmaa II 
 

● Sukellus tietosuoja-asetuksen syövereihin 
Helia-auditorio 
Osiossa keskustellaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimista muutoksista 

opiskelijakuntien toimintaan. Osion alussa kouluttaja pitää lyhyen 

tiivistelmän tietosuoja-asetuksesta ja mitä se tarkoittaa yleisellä tasolla. 

Tämän jälkeen siirrytään keskustelemaan ja käymään osallistujien 

kysymyksiä läpi. Kysymyksiä voi lähettää jo etukäteen osoitteeseen 

vellu.taskila@samok.fi. 

Key Account Manager Kaisa Halsas,  Arter Oy 
 

● Yhteistyökumppanien hankinta  

Luokka 1004 

Yhteistyökumppanit voivat tuoda helpotusta opiskelijakunnan talouteen 

etenkin tapahtumien järjestämisen osalta, mutta millainen on hyvä 

yhteistyökumppanuussuhde? Entä kuinka potentiaalisia 

yhteistyökumppaneita kannattaa lähestyä? Muun muassa näihin 

kysymyksiin perehdytään koulutusosiossa, jonka saapuu vetämään 

aiheeseen vihkiytyneen markkinointitoimisto Huikee Marketingin Maria 

Halonen. Kysymyksiä kouluttajalle välitettäväksi voi lähettää osoitteeseen 

julia.kurki@samok.fi. 

Toimitusjohtaja Maria Halonen, Huikee Marketing 
 

● Eritaustaisten opiskelijoiden ohjaustarpeiden huomioiminen 
Luokka 1010 
Miten opiskelijakuntien edunvalvontatyössä voitaisiin paremmin 

huomioida opiskelijoiden erilaisia ohjaustarpeita? Miten huomioida 

esimerkiksi toista tutkintoa suorittavat, yli kolmikymppiset tai työuran  
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jälkeen korkeakouluopintojen pariin saapuvat opiskelijat? Keksitään 

yhdessä ratkaisuja! 

Sosiaalipoliitinen asiantuntija Eero Löytömäki, SAMOK 
 

● Opiskelijaedustajien valintaprosessin kehittäminen II (Huom! Tämä on 

jatkoa edellisen rinnakkaisohjelman osiolle) 

Luokka 2209 

 

klo 15.30 Tauko 
 

klo 15.45  Polveilevasta päräyttäväksi: Mitä kuuluu liiton poliittisen ohjelman  
uudistusprosessille? 

SAMOKin poliittinen ohjelma uudistetaan, mutta miksi ja mikä on uudistuksen 

tavoite? Osiossa valotetaan, mikä on poliittisen ohjelman funktio, miten uudistusta 

on tehty tähän mennessä ja miten uudistus etenee kohti syksyn liittokokousta, 

jossa ohjelma esitetään hyväksyttäväksi. Mikä on ohjelman visio ja mihin 

taustaoletuksiin se perustuu?  

Asiantuntijat Anniina Sippola, Antti Hallia ja Eero Löytömäki, SAMOK 

 

klo 17.00 Päivän seminaariohjelma päättyy 
 

Majoittumistauko 

 

klo ~18.30 Illallinen 
Tehy tarjoaa seminaariosallistujille illallisen ravintola  

Furuma Cuisinessa Katajanokalla (Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki). Illalliselle  

on pitänyt ilmoittautua ennakkoon seminaari-ilmoittautumisen yhteydessä. 
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Perjantai 16.3.2018 

Paikka: Scandic Park -hotelli, Mannerheimintie 46, Helsinki 

 
Klo 9.30 Aamukahvit 

 

Klo 10.00 Riittääkö osaaminen? Pudotaanko kelkasta? Nuoret ja tulevaisuuden 
työelämä 
Kokoustila View 1 
Alustus päivän aiheeseen 

Päivi Berg, sosiaalipsykologian dosentti, Nuorisotutkimusverkosto  

 
Tulevaisuuden työelämä: jakautuvatko nuoret menestyjiin ja häviäjiin? 
Panelisteina mm.  Sami Kuusela (start up -yrittäjä) Antti Koskela (ekonomisti, 

STTK) Hanna Virtanen (tutkija, ETLA), Jyrki Kasvi (kansanedustaja) 

 

Tulevaisuuden työntekijä: robotti, insinööri vai robotti-insinööri? 

Panelisteina Aleksi Kalenius (erityisasiantuntija, Suomen pysyvä edustusto 

OECD:ssa), Turo Kilpeläinen (rehtori/toimitusjohtaja Lahden 

ammattikorkeakoulu), Anna Kontula (kansanedustaja, tulevaisuusvaliokunnan 

jäsen), Merja Ranta-aho (henkilöstöjohtaja, johtoryhmän jäsen, Elisa) 

Paneelit juontaa Annika Damström 
 

Klo 11.45 Aamupäivän yhteenveto 
 Antti Palola, puheenjohtaja, STTK 

 
Klo 12.00  Lounas 
 
Klo 13.00  Ratkaisukeskeistä työpajatyöskentelyä päivän teemoihin liittyen 

Seminaariosallistujat pääsevät osallistumaan päivän teemojen puimiseen learning 

cafe -menetelmällä toteutettavassa työpajassa, jonka tuotosten perusteella 

SAMOK ja STTK tekevät työpajan yhteisen kannanoton seminaarin jälkeen. 

 
Klo 15.00 Seminaari päättyy  
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