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SAMOK – tekoja AMK-opiskelijoilta
huomisen yhteiskunnalle
SAMOKin strategia vuosille 2021-2024

Visio
AMK-opiskelijayhteisö on merkittävä osa yhteiskunnan osaamispääomaa.

Missio
AMK-opiskelijaliike rakentaa opiskelijalle parempaa arkea ja koulutusta Suomessa sekä Euroopassa.

Arvot
Opiskelijalähtöisyys
SAMOKille AMK-opiskelija on toimija, ei ainoastaan toiminnan kohde. SAMOKin kaikessa
toiminnassa toimijana on mahdollisimman usein AMK-opiskelija. SAMOKin poliittisten kantojen
muodostajana on AMK-opiskelija tai hänen valitsemansa edustaja. Opiskelijalähtöisyys tarkoittaa
myös demokraattisuutta, AMK-opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa SAMOKin toimintaan.
Avoimuus
SAMOKin kaikkea toimintaa ohjaa avoimuus; se on opiskelijalähtöisyyden ja demokratian edellytys.
SAMOK pyrkii varmistamaan avoimella toiminnalla, että opiskelijakunnat ymmärtävät liiton toimintaa
ja voivat siten osallistua siihen sekä ohjata SAMOKia. SAMOK viestii aktiivisesti ja avoimesti, jakaa
materiaalia ja käy vuoropuhelua opiskelijakuntien kanssa. SAMOKin toiminta on avointa ja
keskustelua käydään myös yhteisön ulkopuolella.
Yhdenvertaisuus
SAMOK sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa
toiminnassaan. SAMOK on edelläkävijä moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin sekä hyvinvoivan
AMK-opiskelijaliikkeen luomisessa. SAMOK tuo esiin AMK-opiskelijoiden moninaisuutta
viestinnässään. SAMOK tunnistaa ja poistaa omasta toiminnastaan käytäntöjä ja rakenteita, jotka
aiheuttavat eriarvoisuutta. Liitto vaikuttaa syrjivien ja eriarvoistavien rakenteiden poistamiseksi
myös yhteiskunnallisella tasolla.
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Vastuullisuus
SAMOKin toiminnassa vastuullisuus tarkoittaa sitä, että toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja
ympäristölliset vaikutukset ovat mahdollisimman positiiviset tai neutraalit.
Matkustamisessa ja tapahtumien järjestämisessä otetaan huomioon vaikutukset ympäristöön.
SAMOK pitää huolen henkilöstön ja luottamustoimijoiden hyvinvoinnista. Vaikuttamistoiminnalla
varmistetaan tulevien sukupolvien opiskelumahdollisuudet, SAMOKin vaikuttamistoiminta on
pitkäjänteistä ja kestävää.

Strategian toteuttamissuunnitelma
Hallinnon ja talouden vuosi 2021
Vuonna 2021 jalkautetaan strategia, laajennetaan opiskelijakuntien ja SAMOKin rahoituspohjaa,
tarkastellaan SAMOKin sääntöjen uudistamistarvetta, kehitetään kumppanuuksia ja otetaan
käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä, erityisesti osallisuuden
edistämisessä. Vahvistetaan liiton toimintaa sietämään entistäkin paremmin sisäiset ja ulkoiset
muutokset, kuten henkilöstön ja hallituksen vaihtumiset. Strategian jalkauttamisessa otetaan oppia
menneeltä strategiakaudelta. Rakennetaan vastuullisempaa SAMOKia.
AMK-opiskelijayhteisön vuosi 2022
Vahvistetaan AMK-opiskelijayhteisöä. Kehitetään SAMOKin ja opiskelijakuntien yhteistyötä. Tätä
tehdään muun muassa lisäämällä yhteiskannanottoja ja kehittämällä mediayhteistyötä.
Mahdollistetaan ja fasilitoidaan liikkeen sisäistä keskustelua. Parannetaan liiton toiminnan
avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Vahvistetaan liiton toiminnan opiskelijalähtöisyyttä. Toteutetaan
AMK-opiskelijan arvot ja asenteet -tutkimus. Päivitetään liiton poliittinen ohjelma sekä vaikuttamisen
dokumentit.
AMK-opiskelijaliikkeen vuosi 2023
Kasvatetaan opiskelijakunta-aktiivien osaamista yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentällä.
Muodostetaan näistä koulutuksista ja aktiivisesta alumnitoiminnasta yksi vaikuttamisen työkalu lisää
liitolle ja tehdään siitä pysyvä osa liiton toimintaa. Koulutetaan opiskelijakuntia
mentorointitoiminnasta ja tuetaan siinä. Tehdään yhteistyötä puolueiden kanssa jotta puolueet
olisivat näkyvämmin esillä ammattikorkeakouluissa ja tekisivät yhteistyötä opiskelijakuntien kanssa
edustajistovaaleihin liittyen. Järjestetään opiskelijakunta-aktiiveille mahdollisuuksia verkostoitua
puolueiden kanssa.
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Ammattikorkeakoulutuksen kehittämisen ja näkyväksi tekemisen vuosi 2024
Muutetaan mielikuvaa ammattikorkeakouluista positiivisemmaksi. Tuodaan viestinnällisesti esiin
ammattikorkeakouluopiskelijoiden osaamista, ammattikorkeakoulujen tärkeyttä suomalaisessa
yhteiskunnassa ja niiden tärkeää roolia koulutustason nostamisessa. Vaikutetaan poliitikkojen ja
muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien ammattikorkeakoulutukseen liittyvien mielikuvien
muuttamiseksi positiivisemmiksi. Aloitetaan vaikuttaminen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
nimikkeen muuttamiseksi maisteri (amk) -muotoon. Aletaan jakaa palkintoa henkilölle tai taholle, joka
on tehnyt jotain ainutlaatuista ammattikorkeakoulutuksen eteen.

Mittarit
Vahvistaminen
Tulojen kehitys
● Jäsenmaksutulojen kehitys
● Yleisavustuksen kehitys
● Muun rahoituksen kehitys
Talouden vakavaraisuuden kehitys
Opiskelijakuntien tulojen kehitys
Jäsenjärjestöjen jäsenmäärä
Tapahtumien osallistujamäärä
Tapahtumien määrä
Tapahtumiin keskimäärin osallistuneiden opiskelijakuntien määrä
Tapahtumien keskimääräinen arvosana
Sukupuolten jakauma toiminnassa.
Muiden kuin äidinkieleltään suomenkielisten osallistuminen toimintaan.
Tuotettujen verkkosisältöjen tuntimäärä
Toimintaan säännöllisesti osallistuvien määrä
Alumnien osallistuminen toimintaan
Liittokokouksen osallistujamäärä
Sukupuolten jakauma liittokokouksen äänivaltaisten edustajien keskuudessa
Puheenvuorojen jakauma sukupuolten kesken liittokokouksessa
Puheenvuorojen määrä liitokokouksessa
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden määrä
Organisaation hiilijalanjäljen tarkastelu
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Tunnettuuden parantaminen
Mediaosumien määrä
Mediatapaamisiin osallistuneiden määrä
Toimittajakontaktien määrä
Yhteisöllisyyden rakentaminen
Kummiopiskelijakuntien tapaamisten määrä
Kummiopiskelijakuntien edustajien määrä tapaamisessa
Jäsenkyselyjen tulokset
Vaikuttamistoiminnan kehittäminen
Kannanottojen määrä
Lausuntojen määrä
Tapaamisten määrä
Työryhmäedustukset

Strategian toteutumisen seuranta
SAMOKin hallitus seuraa strategian toteutumista ja raportoi talous- ja järjestötoimikunnalle.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että toimikunnalle raportoidaan säännöllisesti strategian mittareista ja
toimenpiteiden toteutumisesta. Lisäksi hallitus raportoi joka vuosi strategian toteutumisesta
liittokokoukselle.
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