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Toimintasuunnitelma 2019 

Johdanto 

 
Vuonna 2019 SAMOKin palveluita kehitetään vuorovaikutuksessa opiskelijakuntien kanssa. 

Edunvalvontatoiminnassa korostuvat eduskunta- sekä europarlamenttivaalit: tiedottaminen, 

kampanjointi sekä vaikuttamistyö ehdokkaiden sekä uusien edustajien suuntaan. Vuonna 2019 

kehitetään ja kokeillaan viestinnän toimintatapoja eduskunta- sekä europarlamenttivaaleissa. 

Edunvalvontatoiminta huomioi Suomen EU-puheenjohtajuuden sekä Suomessa järjestettävän European 

Student Convention -tapahtuman. 

 
Vuodelle 2019 haetaan rahoitusta kahteen projektiin, joiden sisällön hallitus päättää vuoden 2018 aikana. 

Toiminnan riippuvuutta projektiavustuksista pienennetään vuoden 2019 aikana. 

 

Vaikuttavampi ammattikorkeakouluopiskelijaliike 

 
SAMOK vahvistaa toiminnallaan opiskelijakuntien vaikuttamistoiminnan valmiuksia ja osaamista 
 
SAMOK tukee opiskelijakuntien vaikuttamistoimintaa kehittämällä liiton asiantuntijapalveluita 

helppokäyttöisemmiksi ja kiinnittämällä koulutussisällöissään erityistä huomiota opiskelijakuntien 

edunvalvontaosaamisen ja vaikuttamisvalmiuksien vahvistamiseen. Lisäksi SAMOK tarjoaa 

opiskelijakuntien käyttöön vaikuttamistoimintaa tukevaa materiaalia sekä koulutusta edunvalvonnan 

muotoilusta palveluksi ja sen markkinoinnista opiskelijoille. Myös liiton kummitoimintaa kehitetään 

monimuotoisemmaksi ja siihen laaditaan laatukriteeristö. 

 
● Painotetaan edunvalvonta- ja vaikuttamissisältöjä koulutustoiminnassa. 
● Kehitetään SAMOKin asiantuntijapalveluita helppokäyttöisemmiksi. 

● Tuotetaan toimintamalleja ja materiaalia opiskelijakuntien edunvalvonnan tueksi. 

 

 

SAMOK tuottaa omia ammattikorkeakouluopiskelijoita koskevia tutkimuksia vaikuttamistyön 
tueksi, ja kehittää niihin perustuvia omia malleja ja selvityksiä sekä opiskelijoita koskevia avauksia 
 
Ammattikorkeakouluopiskelijan arvot, asenteet ja odotukset -tutkimuksen tuloksia hyödynnetään 

edunvalvonnassa ja järjestöllisessä kehittämisessä niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla. 

Tutkimuksen tulokset visualisoidaan ja niitä hyödynnetään SAMOKin viestinnässä. Tutkimustuloksia 

käytetään myös liiton koulutussisältöjen suunnittelussa ja opiskelijakunnat koulutetaan hyödyntämään 
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tutkimustietoa omassa edunvalvonnassaan. Lisäksi liitto käyttää vaikuttamistyönsä tukena poliittisesta 

ohjelmasta tehtyjä tavoitepapereita.  

 

● Poliittisesta ohjelmasta tehdään tavoitepapereita ajankohtaisiin asioihin liittyen. Opiskelijakuntia 

osallistetaan prosessiin. 

● Tutkimustuloksista tehdään tiedon visualisointia. 

● Opiskelijakuntia tuetaan hyödyntämään tutkimuksen tuloksia omassa edunvalvonnassaan. 

 

 

SAMOK seuraa päätöksentekoa ja vaikuttaa Euroopan unionin tasolla ennakoidakseen sen 
vaikutuksia kansalliseen päätöksentekoon 
 
Koulutuksen ja osaamisen noustessa yhä vahvemmin Euroopan Unionin yhteiselle agendalle on 

SAMOKin oltava aktiivisena asiantuntijana tässä prosessissa. SAMOKin jatkuvan EU-vaikuttamisen 

lisäksi vuonna 2019 toiminnassa huomioidaan eurovaalit ja Suomen EU:n puheenjohtajuuskausi. 

Eurovaalien yhteydessä tehtävän kampanjan lisäksi SAMOK jakaa tietoa ammattikorkeakoulutuksesta 

vaalien ehdokkaille. SAMOK vaikuttaa aktiivisesti Suomen EU-puheenjohtajuuskauden suunnitteluun ja 

toteutukseen nostaakseen koulutuksen ja osaamisen kauden kärkiteemaksi. SAMOK jatkaa onnistunutta 

yhteistyötä EU-vaikuttamista tekevien järjestöjen kanssa vaikuttavuuden maksimoimiseksi.  
 

● SAMOKin eurovaalikampanja tuo EU-päätöksenteon näkyväksi opiskelijoille ja opiskelijoiden 

näkemykset osaksi EU-päätöksentekijöiden politiikkatoimia. 

● Vaikutetaan EU-päätöksentekoon Brysselin edunvalvontamatkoilla vähintään kerran vuodessa. 

● Lisätään European Students’ Unionin tunnettavuutta viestimällä Suomessa syksyllä 2019 

järjestettävästä European Students’ Conventionista. 

 

 
Ammattikorkeakoulutus on vetovoimaista, arvostettua ja laadukasta 
 
SAMOKin viestintä- ja vaikuttamistoiminnan ansiosta ammattikorkeakoulutuksen asema vahvistuu 

yhteiskunnassa ja ammattikorkeakoulujen tuottamasta osaamisesta käydään julkista keskustelua. 

SAMOK tekee suunnitelmallisempaa ja vaikuttavampaa yhteistyötä Ammattikorkeakoulujen 

rehtorineuvosto Arenen kanssa. SAMOK luo opiskelijakuntien hyödynnettäväksi materiaalia ja työkaluja, 

joilla jakaa tietoa ammattikorkeakoulutuksesta eduskunta- ja maakuntavaaliehdokkaille. SAMOK ja 

opiskelijakunnat pitävät aktiivisesti esillä koulutuksen laatua ja sen kehittämistä. 

 

● Luodaan opiskelijakuntien hyödynnettäväksi materiaalia tiedon jakamiseksi eduskunta-, 

maakunta- ja europarlamenttivaaliehdokkaille ammattikorkeakoulutuksesta. 

● Ammattikorkeakoulutuksen laatua ja sen kehittämistä pidetään voimakkaasti esillä yhdessä 

Arenen kanssa. 

● Ammattikorkeakouluopiskelijat palkitsevat SAMOKin koordinoimana Vuoden opettajan 

ammattikorkeakoulupäivien yhteydessä. 
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Vahvempi ammattikorkeakouluopiskelijaliike  

 
SAMOK kehittyy taloudellisesti sekä toiminnallisesti tasapainoisemmaksi 
 
SAMOK tukee opiskelijakuntia taloudenhallinnassa ja sopeutumisessa toimintaympäristön muutoksessa. 

Tutkitaan mahdollisuuksia opiskelijakuntien rahoituspohjan laajentamiseksi.  Lisäksi SAMOK kehittää 

omaa varainhankintaansa ja sidosryhmäyhteistyötä. 

 

● Tarjotaan opiskelijakunnille tukea toimintaympäristön muutokseen sekä mahdollisuuksia jakaa 

ratkaisuja tähän muutokseen reagoimisesta. 

● Etsitään yhdessä opiskelijakuntien kanssa, ja talous- ja järjestötoimikunnan koordinoimana, 

mahdollisuuksia opiskelijakuntatoiminnan rahoituspohjan laajentamiseksi. 

● SAMOKin rahoituslähteiden pohjana ei huomioida mahdollisia projektirahoituksia vaan 

rahoituspohjan laajentamista selvitetään talous- ja järjestötoimikunnan koordinoimana 

 

 

Ammattikorkeakouluopiskelijat vaikuttavat aktiivisesti korkeakouluissa, opiskelijaliikkeessä ja 
yhteiskunnassa 
 
Yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla ja sektoreilla toimii ammattikorkeakoulutaustaisia toimijoita. 

Ammattikorkeakouluopiskelijat ja opiskelijakunnat ovat aktiivisia ja ratkaisukeskeisiä toimijoita 

yhteiskunnassa.  SAMOK ja opiskelijakunnat varmistavat omalla toiminnallaan korkeakouludemokratian 

toteutumista siten, että opiskelijat  ovat edustettuina korkeakoulujen hallinnossa sen jokaisella tasolla. 

SAMOK edistää aktiivista keskustelua koko opiskelijaliikkeessä. 

 
● Toteutetaan eduskuntavaalikampanja sukupolvien välisen tasa-arvon edistämiseen ja 

ammattikorkeakoulutuksen aseman vahvistamiseen liittyen. 

● Parannetaan opiskelijakuntien vaikuttamis- ja edunvalvontaosaamista vastaamaan uusia 

maakunnallisia päätöksenteon tasoja. 

● Jatketaan valtakunnallisen edustajistovaaliyhteistyön koordinoimista opiskelijakuntain 

asettamien tavoitteiden perusteella. 

 

 

SAMOK tukee opiskelijakulttuurin ja -identiteetin kehittymistä ammattikorkeakouluissa ja 
Suomessa 
 
Ammattikorkeakoulut profiloituvat entistä vahvemmin laadukkaan korkeakoulutuksen tarjoajina ja 

ammattikorkeakouluopiskelijat identifioituvat omaan korkeakouluunsa. SAMOK edesauttaa tätä omalla 

valtakunnallisen tason vaikuttamistoiminnallaan sekä viestinnällään.  Opiskelijat kokevat opiskelijakunnat 

ja ammattikorkeakouluopiskelijaliikkeen sekä osallisuuden niissä merkitykselliseksi.  

 

● SAMOK valitsee yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa vuoden opiskelijakaupungin. 
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● Tuetaan opiskelijoiden identifioitumista omaan opiskelijakuntaansa tarjoamalla opiskelijakunnille 

koulutus brändin ja yhteisön rakentamisesta. 

● SAMOK-alumnitoimintaa  kehitetään  palvelemaan paremmin sekä liiton että alumnien tarpeita ja 

intressejä. 

 

SAMOK tuottaa palveluita, jotka vastaavat opiskelijakuntien tarpeita ja kehittävät 
opiskelijakuntatoimintaa 
 
SAMOKin tapahtumissa ja verkkokeskusteluissa käsitellään aktiivisesti 

ammattikorkeakouluopiskelijaliikkeen yhteisiä teemoja. Tätä tuetaan kouluttamalla  liiton toimijoita 

ryhmäkeskusteluiden fasilitoinnista. SAMOK jatkaa sähköisten palveluidensa monipuolistamista. Tämä 

sisältää esimerkiksi sähköiset äänestykset liittokokouksessa, paremmat verkkoneuvottelumahdollisuudet 

ja sähköiset allekirjoitukset.  

 

● Tuetaan aktiivista keskustelua ammattikorkeakouluopiskelijaliikkeessä muun muassa 

kehittämällä verkkokeskusteluja edelleen. 

● Monipuolistetaan ja selkeytetään SAMOKin sähköisiä palveluita. 

 

 

Ammattikorkeakouluopiskelijaliike on avoin ja mahdollistaa erilaisten sekä eritaustaisten 
opiskelijoiden täysivaltaisen osallistumisen 
 
SAMOK on etulinjassa kehittämässä opiskelijaliikkeen yhdenvertaisuutta. SAMOKin toiminta on entistä 

tasa-arvoisempaa, saavutettavampaa ja yhdenvertaisempaa. Jokainen opiskelija voi kokea itsensä 

tervetulleeksi ja täysivaltaiseksi jäseneksi eri opiskelijayhteisöissä.  

 
● Parannetaan SAMOKin yhdenvertaisuutta laatimalla yhdenvertaisuussuunnitelma. 

● Jotta SAMOK:in ja ruotsinkielisten opiskelijakuntien välillä säilyy hyvä yhteys, SAMOK nimeää 

työntekijän, joka olisi vastuussa yhteistyöstä SAMOKin ja ruotsinkielisten opiskelijakuntien välillä 

ja tukisi ruotsinkielisten opiskelijakuntien työtä. 

● Parannetaan toiminnan saavutettavuutta kiinnittämällä huomiota esteettömyyteen ja 

helpottamalla liiton toimintaan osallistumista lisäämällä esimerkiksi 

etäosallistumismahdollisuuksia. 
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