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Johdanto
SAMOKin strateginen painopiste vuodelle 2020 on järjestöllinen kehittäminen ja näin ollen liiton
kahdeskymmenesneljäs toimintavuosi tulee keskittymään siihen. Vuoden aikana on tarpeellista
valmistella liitolle uusi strategia aikaisemman strategiakauden päättyessä vuoteen 2020.
Kehittämistyötä ja toimintasuunnitelman toteuttamista tullaan suorittamaan yhteistyössä
opiskelijakuntien kanssa tarpeen mukaan.
Vuoden 2020 aikana vahvistetaan liiton toiminnan perusteita, eli luodaan vahvemmat
taloudelliset raamit ja kartoitetaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita, joiden avulla liitolle
saataisiin paremmat toimintamahdollisuudet. Vuoden aikana jatketaan vuonna 2019 aloitettujen
Opiskelijat osallisina terveyden edistämisessä (OTE) - ja Jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen
luomat haasteet yhteisöllisyydelle ammattikorkeakouluissa (JOKA) -projektien toteuttamista.
OTE-projektin tehtävänä on valmistaa opiskelijakuntia Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
YTHS:n AMK-laajennukseen ennen sen voimaantuloa vuonna 2021. JOKA-projektin tavoitteena
on tuoda eri opiskelijaryhmät osaksi korkeakouluyhteisöä siten, että toimenpiteissä otetaan
huomioon ryhmien erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet. Kohderyhminä JOKA-projektissa ovat
ammattikorkeakoulut sekä niiden erilaiset elimet ja opiskelijaryhmät.
Edunvalvonnan puolella toiminta painottuu vaikuttamistyössä suhteiden luomiseen ja
vahvistamiseen uuden kauden päättäjiin valtakunnallisesti ja EU-tasolla. Samalla jatketaan
poliittisen ohjelman toteuttamista ja hallitusohjelman toteuttamiseen vaikuttamista.
Vaikuttamisen kärkinä ovat koulutuksen osaamisperustaisuuden kehittäminen, työharjoitteluista
saatavien korvausten edistäminen, paremman toimeentulon edistäminen ja EU-vaikuttamisen
kehittäminen. Samalla edistetään myös muita poliittisen ohjelman tavoitteita ja aiemmin
aloitettuja vaikuttamisprojekteja, kuten koulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa, YTHS:n
laajentumista ja jatkuvan oppimisen raamien muodostamista. Liitto jatkaa edunvalvontatyön
avoimuuden ja järjestelmällisyyden kehittämistä niin omassa toiminnassaan kuin opiskelijakuntien
suuntaan vaikuttamistyön tukemisessa.

Vaikuttavampi ammattikorkeakouluopiskelijaliike
Strateginen tavoite: SAMOK vahvistaa toiminnallaan opiskelijakuntien
vaikuttamistoiminnan valmiuksia ja osaamista
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
SAMOK tuottaa tietoa, koulutuksia sekä muuta vaikuttamistyön tukea opiskelijakuntien
vaikuttamistyön tueksi. Toiminta pyritään tekemään saavutettavaksi ja sen tavoitteena on
vahvistaa opiskelijakuntien oman vaikuttamistyön valmiuksia sekä osaamista. Opiskelijakuntien

käyttöön tuotettujen palveluiden lisäksi
kysymyksissä tai tilanteissa pyydettäessä.

SAMOK

auttaa

opiskelijakuntia yksittäisissä

Kärkitoimenpiteet:
● Selvitetään opiskelijakuntien edunvalvonnan perusvalmiudet sekä määritellään
oppimistavoitteet ja hyödynnetään niitä koulutustoiminnassa ja viestinnässä.
● Kehitetään edunvalvontaviestintää opiskelijakunnille ymmärrettävämmäksi ja
saavutettavammaksi.
● Jatketaan edunvalvontamateriaalipankin koostamista ja kehittämistä.
Strateginen tavoite: SAMOK kehittää tutkittuun tietoon perustuvia, opiskelijoita koskevia
avauksia ja edunvalvontatavoitteita
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
Vuonna 2019 julkaistun AMK-opiskelijoiden arvot ja asenteet -tutkimuksen tuloksia
hyödynnetään edunvalvonnassa ja järjestöllisessä kehittämisessä niin valtakunnallisella kuin
paikallisella tasolla. Tutkimuksen visualisoituja tuloksia hyödynnetään SAMOKin viestinnässä.
Tutkimustuloksia käytetään myös liiton koulutussisältöjen suunnittelussa ja opiskelijakunnat
koulutetaan
hyödyntämään
tutkimustietoa
omassa
edunvalvonnassaan.
Edunvalvontatavoitteiden määrittelyssä hyödynnetään myös muiden tahojen tuottamaa
tutkimustietoa. Liitto käyttää vaikuttamistoimintansa tukena poliittisesta ohjelmasta tehtyjä
tavoitepapereita.
Kärkitoimenpiteet:
● Laaditaan suositukset opiskelijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja toimeentulosta
ammattikorkeakouluissa perustuen tutkittuun tietoon.
Strateginen tavoite: SAMOK seuraa päätöksentekoa ja vaikuttaa Euroopan unionin tasolla
ennakoidakseen sen vaikutuksia kansalliseen päätöksentekoon
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
EU:lla on merkittävä rooli jäsenmaiden korkeakoulupolitiikan koordinoinnissa, sekä kasvava rooli
opiskelijan arkeen vaikuttavan sosiaalipolitiikan alalla. SAMOK osallistuu aktiivisesti EU-tason
päätöksentekoon eurooppalaisen järjestöyhteistyön ja kattojärjestö ESU:n kautta, sekä suoralla
edunvalvontatyöllä
Suomessa
ja
Brysselissä.
SAMOK
on
ainoa
puhtaasti
ammattikorkeakouluopiskelijoita edustava järjestö EU:ssa ja on siten luonteva yhteistyökumppani
alan sidosryhmille Euroopan tasolla.
Kärkitoimenpiteet:
● Luodaan suhteet uuteen europarlamenttiin ja komissioon.
● Lisätään opiskelijakuntien tietotasoa EU:sta ja valmiuksia vaikuttaa liiton EU-toimintaan.
● Luodaan SAMOKin pitkän aikavälin EU-vaikuttamisen edunvalvontasuunnitelma
opiskelijakuntia konsultoiden.
Strateginen tavoite: Ammattikorkeakoulutus on vetovoimaista, arvostettua ja laadukasta

Jatkuvan toiminnan kuvaus:
SAMOK on ammattikorkeakoulutuksen kehittäjä. Ammattikorkeakoulututkintojen arvostus,
ammattikorkeakouluopiskelijan identiteetti sekä ammattitaito edellyttävät laadukasta koulutusta.
Vaikuttamistyön tavoite on laadukas koulutusjärjestelmä, joka tukee opiskelijaa ja antaa hyvät
edellytykset työelämään. Liitto seuraa ammattikorkeakoulutuksen vetovoimaisuutta, arvostusta
sekä laatua sekä ajankohtaisia politiikkatoimia ja suunnittelee vaikuttamistoimensa niiden
perusteella ammattikorkeakoulutuksen asemaa yhteiskunnassa edistäen.
SAMOK luo ja ylläpitää suhteita päättäjiin ja ammattikorkeakoulutuksen sidosryhmiin ja
hyödyntää verkostoa vaikuttamisessa. Liitto vaikuttaa yhdessä ammatillisen koulutuspolun
sidosryhmien kanssa ammatillisen koulutuspolun tunnettuuden lisäämiseksi poliittisessa
päätöksenteossa.
Kärkitoimenpiteet:
● Luodaan hyvien käytänteiden malli ja vaikuttamisen suunnitelma osaamisen
tunnistamisen ja opiskelijoiden arvioinnin kehittämiseen. Asiaa edistetään kansallisella
tasolla sekä opiskelijakuntien kanssa ammattikorkeakouluissa.
● Selvitetään mahdollisuutta siihen, että jokaisesta työharjoittelusta maksettaisiin
kohtuullinen korvaus AMK-opiskelijalle eikä harjoittelu aiheuttaisi kustannuksia
ammattikorkeakoululle.
● Jatketaan Vuoden opettaja -palkinnon jakamista AMK-päivien yhteydessä.

Vahvempi ammattikorkeakouluopiskelijaliike
Strateginen tavoite: SAMOK kasvaa ja kehittyy taloudellisesti sekä toiminnallisesti
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
SAMOK laatii suunnitelmia ja kehittää prosessejaan taloudellisen ja toiminnallisen kehittymisensä
tueksi. SAMOKilla on tärkeä rooli opiskelijakuntien toiminnan tukemisessa. Liitto auttaa ja
neuvoo opiskelijakuntia tarpeen mukaan taloudenhallinnassa ja muissa hallinnon asioissa. Lisäksi
se tekee yhteistyötä opiskelijakuntien kanssa ja auttaa reagoimaan toimintaympäristössä eri
muutostarpeisiin.
Kärkitoimenpiteet:
● Tuetaan opiskelijakuntien osaamisen kehittymistä rahoituspohjan laajentamisesta.
● Selvitetään mahdollisuutta julkisen ja muun rahoituksen saamisesta opiskelijakunnille.
● Laajennetaan omaa varainhankintaa lisäämällä kaupallista yhteistyötä yritysten ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötä varten laaditaan toimintaperiaatteet.
● Arvioidaan liiton sisäiset prosessit ja luodaan prosessien kehittämissuunnitelma
arvioinnin tulosten perusteella.

Strateginen tavoite: Ammattikorkeakouluopiskelijat vaikuttavat aktiivisesti
korkeakouluissa, opiskelijaliikkeessä ja yhteiskunnassa
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
SAMOKin tehtävä on edistää ammattikorkeakouluopiskelijoiden asioita niin valtakunnallisesti
kuin kansainvälisesti. Liiton tavoite on vahvistaa korkeakouludemokratiaa ja sen toteutumiseksi
tarvitaan korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aktiivisia ja valveutuneita korkeakouluyhteisön
jäseniä. Liitto edesauttaa eri toimenpiteiden avulla AMK-opiskelijoiden mahdollisuuksia
vaikuttaa. Liitto toimii myös opiskelijakuntien edustajistovaaliyhteistyön koordinoijana.
Kärkitoimenpiteet:
● Määritellään SAMOKin rooli vuoden 2021 kuntavaaleja varten ja laaditaan sen
perusteella liitolle kuntavaalisuunnitelma opiskelijakuntien tukemiseksi. Yhteistyötä
tehdään mahdollisuuksien mukaan Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n kanssa.
● Koulutetaan opiskelijakuntia opiskelijaedustajatoiminnasta.
● Toteutetaan projekti edistämään opiskelijoiden tietoutta ja vaikuttamisvalmiuksia
kestävästä kehityksestä.
Strateginen tavoite: SAMOK tuottaa palveluita, jotka vastaavat opiskelijakuntien tarpeita ja
kehittävät opiskelijakuntatoimintaa
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
SAMOK tukee jäsenistönsä toimintaa ja AMK-opiskelijakulttuurin vahvistumista tuottamalla
palveluita, kuten koulutustapahtumia, webinaareja ja viestintäsisältöjä sekä konsultoimalla
opiskelijakuntia tarvittaessa yksittäisissä edunvalvontaan tai järjestötoimintaan liittyvissä
kysymyksissä.
Liiton hallituksen jäsenet pitävät säännöllisesti yhteyttä omiin
kummiopiskelijakuntiinsa.
Kärkitoimenpiteet:
● Arvioidaan sekä pilotoidaan vuonna 2019 kehitettyä kummiopiskelijakuntatoiminnan
laatukriteeristöä ja arvioidaan vuoden aikana sen toimivuutta ja kehittämistarpeita
yhdessä opiskelijakuntien kanssa.
● Jatketaan vuonna 2019 tehdyn palvelumuotoiluprosessin tulosten hyödyntämistä
palvelutoiminnan kehittämisessä sekä viestitään aktiivisesti saatavilla olevista palveluista.
● Aloitetaan valmistautuminen liiton 25-vuotisjuhlavuoteen ja haetaan korotettua
valtionavustusta juhlavuotta varten.
Strateginen tavoite: Ammattikorkeakouluopiskelijaliike on avoin ja mahdollistaa erilaisten
sekä eritaustaisten opiskelijoiden täysivaltaisen osallistumisen
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
SAMOK on etulinjassa kehittämässä opiskelijaliikkeen yhdenvertaisuutta ja tavoittelee
toiminnassaan sitä, että jokainen opiskelija voi kokea itsensä tervetulleeksi ja täysivaltaiseksi
jäseneksi eri opiskelijayhteisöissä ja SAMOKin toiminnassa. Liitto kehittää toimintansa
avoimuutta,
saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Opiskelijakuntia koulutetaan
häirintäyhdyshenkilötoiminnasta sekä tuetaan toteuttamaan toimintaa, joka on yhdenvertaista ja

avointa kaikille.
Kärkitoimenpiteet:
● Luodaan liitolle suunnitelma, jossa määritellään periaatteet ruotsinkielisten materiaalien
ja palveluiden tuottamiseen. Lisäksi selkeytetään englannin kielen käyttöä liiton
viestinnässä.
● Toteutetaan englanninkieliset verkkosivut osana JOKA-projektia.

