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 TOIMINTASUUNNITELMA  

Johdanto 

 

SAMOK edustaa ammattikorkeakoulujen opiskelijoita heitä koskevassa valtakunnallisessa 

päätöksenteossa. Tavoitteena vuonna 2021 on olla entistä vahvempi amk-opiskelijoiden 

sanansaattaja. SAMOKin toiminnan painopiste vuodelle 2021 on liiton uuden strategian 

jalkauttaminen koko liiton toimintaan tavoitteineen ja mittareineen. Vuosi on myös merkittävä 

SAMOKin 25-vuotisjuhlavuoden vuoksi. Juhlavuosi tulee myös näkymään liiton toiminnassa, kuten 

järjestettävässä juhlaseminaarissa sekä viestinnässä. Liiton kehittämistyötä ja toimintasuunnitelman 

toteuttamista tullaan tekemään yhteistyössä opiskelijakuntien kanssa. Toimintavuoden aikana 

pidetään kiinni erinomaisesta vuorovaikutuksesta, joka syveni koronapandemian aikana vuoden 2020 

keväällä. 

 

Vuoden 2021 aikana SAMOK tulee jatkamaan vahvan pohjan rakentamista edunvalvonnan ja 

vaikuttamistyön tueksi. Vuoden aikana keskitytään erityisesti kuntavaaleihin, EU-vaikuttamisen 

vahvistamiseen sekä koulutuksen saavutettavuuden ja osaamisperustaisen koulutuksen edistämiseen. 

Lisäksi toimintavuosi tulee olemaan merkittävä niin SAMOKille, opiskelijakunnille kuin amk-

opiskelijoille YTHS-laajennuksen astuessa  voimaan amk-opiskelijoille vuoden 2021 alusta. 

 

Saavutettavuus on myös kantava teema vuonna 2021 SAMOKin palveluiden ja tapahtumien 

toteuttamisessa sekä suunnittelussa. Tapahtumien kehittämistä jatketaan entisestään, jotta ne 

palvelisivat entistä paremmin opiskelijakuntien toimintaa ja niiden edunvalvonnallisen vaikuttavuuden 

kasvattamista. SAMOK jatkaa rahoituslähteiden selvittämistä opiskelijakunnille ja aloittaa 

jäsenmaksumallin uudistamistarpeiden kartoittamisen yhdessä opiskelijakuntien kanssa. Lisäksi liitto 

panostaa avoimuuden ja ammattikorkeakouluopiskelijaliikkeen yhteisöllisyyden rakentamiseen.  

 

Vuoden 2021 aikana jatketaan edellisenä vuonna aloitettua kehittämistyötä liiton toiminnan 

perusteiden vahvistamiseksi jatkamalla taloudellisten raamien kehittämistä ja potentiaalisten 

yhteistyökumppaneiden etsimistä laadittujen yhteistyökumppanuusperiaatteiden pohjalta. 

 

Toimintavuoden tavoitteena on entistä vahvempi, yhteisöllisempi ja avoimempi liitto. 
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SAMOK vaikuttajana 

 

SAMOK rakentaa vahvaa pohjaa vaikuttamistyön tueksi 

 

 

Jatkuvan toiminnan kuvaus:  

 

SAMOK luo vaikuttamistoiminnalle vahvaa pohjaa selvitystyön ja eri taustamateriaalien kautta. 

Toimiva ja mutkaton vuorovaikutus amk-kentän kanssa takaa vaikuttavamman 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden etua ajavan yhteisön.  Päätökset SAMOKin avauksista ja 

edunvalvontatavoitteista tekevät aina amk-opiskelijoiden valitsemat edustajat. Ne pohjautuvat 

opiskelijoiden esille tuomiin havaintoihin ja tarpeisiin sekä tutkittuun tietoon. SAMOK kehittää EU-

vaikuttamistaan vuonna 2020 laaditun pitkän aikavälin EU-vaikuttamissuunnitelman mukaisesti. 

 

 

Kärkitoimenpiteet: 

● Toteutetaan poliittisen ohjelman välitarkastelu sekä mietitään eri tavoitteiden 

toteuttamismahdollisuuksia ja nykytilannetta. Välitarkastelun pohjalta aloitetaan seuraavien 

eduskuntavaalien ja hallitusohjelman tavoitteiden suunnittelu. 

● Jatketaan kansainvälisyysosaamistavoitteiden rakentamista yhdessä amk-kentän muiden 

toimijoiden kanssa. 

● Selvitetään yhteistyössä opiskelijakuntien kanssa ammattikorkeakoulujen opiskelijoille 

tarjoamien tukipalveluiden nykytilannetta ja laaditaan suositukset niiden pohjalta. 

● Tuetaan opiskelijakuntia YTHS-laajennuksessa ja uuden opiskelijaedustajatoiminnan 

muotoutumisessa. Valmistellaan YTHS-vaikuttamisen tavoitteet sisältävä linjapaperi, joka 

tukee sekä opiskelijakuntien että SAMOKin vaikuttamistyötä säätiössä. 

● Toteutaan epäopiskelukysely. 

SAMOK hyödyntää luotua pohjaa vaikuttamistyön tukena  

 

Jatkuvan toiminnan kuvaus: 

Vaikuttamistyössä hyödynnetään nykyisiä suhteita päättäjiin sekä luodaan uusia Suomen ja Euroopan 

tasolla. SAMOK myös kehittää mediasuhteitaan ja verkostojaan vahvemman vaikuttamistoiminnan 

mahdollistamiseksi. Euroopan tasolla liitto osallistuu aktiivisesti päätöksentekoon ja vaikuttaa EU:ssa 

itsenäisesti, yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä kattojärjestö European Students’ Unionin kautta. 

Valtakunnallisesti SAMOK vaikuttaa jatkuvan oppimisen uudistamiseen sekä tulevaan 
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sosiaaliturvauudistukseen hyödyntämällä tehtyjä erillisiä vaikuttamispapereita opiskelijan 

hyvinvoinnista ja jatkuvasta oppimisesta.  

Kärkitoimenpiteet: 

● SAMOK innostaa opiskelijoita äänestämään kuntavaaleissa kampanjan avulla ja tukee 

opiskelijakuntia vaalien alla  heidän tarpeidensa mukaan.  

● Jatketaan vaikuttamistyötä soteuudistukseen niin, että ammattikorkeakoulujen velvoite 

maksaa korvausta sote-alan harjoitteluista harjoittelupaikalle poistuu. Vaikuttamistyössä 

varmistetaan, ettei maksujen poisto johda harjoittelupaikkojen vähenemiseen.  

● Tuodaan esille ammattikorkeakoulujen rahoituksesta tehtyjen leikkausten vaikutuksia 

opiskelijoihin ja vaikutetaan ammattikorkeakoulujen tulevien vuosien julkiseen rahoitukseen. 

● Jatketaan osaamisperustaisen koulutuksen edistämistä yhdessä opiskelijakuntien kanssa 

järjestämällä aiheesta koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia. 

● Aloitetaan vuoden opiskelija-teko -palkinnon jakaminen vuoden opettaja -palkinnon rinnalla 

AMK-päivillä. 

 

 

SAMOK palveluiden tuottajana 

 

Jatkuvan toiminnan kuvaus:  

SAMOK tuottaa opiskelijakunnille palveluita ja tapahtumia, jotka tukevat opiskelijakuntien toimintaa, 

hyvinvointia, vuorovaikutusta sekä edunvalvonnallista vaikuttavuutta. Liitto tarjoaa 

koulutustapahtumia sekä luottamustoimijoille että opiskelijakuntien henkilöstölle. Vuonna 2021 

SAMOK keskittyy palveluiden saavutettavuuteen ja tasa-arvoisiin osallistumismahdollisuuksiin. 

Lisäksi SAMOK jatkaa palveluiden ja tapahtumien kehittämistä jäsenistön toiveiden pohjalta. 

 

Kärkitoimenpiteet: 

● Toteutetaan jäsenkysely, jonka pohjalta suunnitellaan ja kehitetään palveluita. 

● Kehitetään etäosallistumismahdollisuuksia eri tapahtumiin ja koulutuksiin tilaisuuden luonne 

huomioiden. 

● Vietetään liiton 25-vuotisjuhlavuotta järjestämällä juhlaseminaari keväällä 2021. 

 

 

SAMOK yhteisönä 

 

Jatkuvan toiminnan kuvaus:  

SAMOK ja opiskelijakunnat rakentavat yhdessä ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteisöä, 

jonka päähuomio keskittyy vuonna 2021 yhteistyön syventämiseen, avoimen keskustelun 

edistämiseen sekä opiskelijakuntien toimintaedellytysten parantamiseen. Liitto toimii 
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opiskelijakuntien keskustelualustana sekä kannustaa hyvien käytäntöjen jakamiseen toimimalla 

keskustelujen fasilitoijana . Matalan kynnyksen verkkokeskustelujen järjestämistä jatketaan osana 

yhteisön rakentamista.  

Jatketaan vuonna 2019 valmistuneen kummiopiskelijakuntatoiminnan laatukriteeristön käyttöä 

arvioiden samalla sen toimivuutta ja kehittämistarpeita yhdessä opiskelijakuntien kanssa.  

 

Kärkitoimenpiteet: 

● Parannetaan keskusteluyhteyksiä opiskelijakuntiin sekä opiskelijakuntien välillä hyödyntämällä 

monipuolisesti erilaisia alustoja. 

● Jatketaan avoimen keskustelukulttuurin kehittämistä opiskelijakuntien rahoituksesta, sekä  

julkisen ja muun rahoituksen selvittämistä opiskelijakunnille. Aloitetaan jäsenmaksumallin 

uudistamistarpeiden kartoittaminen yhdessä opiskelijakuntien kanssa. Saatetaan 

jäsenmaksumallin kartoitus valmiiksi vuoden 2021 liittokokoukseen mennessä.  SAMOK 

aloittaa hankkeen, jonka tavoitteena on uudistaa opiskelijakuntien rahoituspohja kestävälle 

pohjalle. 

● Korostetaan AMK-opiskelijaliikkeen yhteisöllisyyttä viestinnän avulla 25-vuotisjuhlavuoden 

kunniaksi. 

● Toteutetaan kummiopiskelijakuntatoimintaa tasavertaisesti kaikille opiskelijakunnille ja 

panostetaan yhteisöllisyyden kehittämiseen toiminnan kautta. 

 

 

SAMOK järjestönä 

 

Jatkuvan toiminnan kuvaus:  

Vuoden 2021 järjestöllisen toiminnan keskiössä on strategian käyttöönotto. Lisäksi SAMOKin 

tavoitteena on vahvistaa talouttaan, kehittää toimintaansa ja toimia esimerkkinä hyvinvointiin ja 

jaksamiseen keskittyvänä järjestönä.  Liitto laatii toimintavuoden aikana 

sidosryhmäsuunnitelman osaksi vaikuttamissuunnitelmaa sekä vahvistaa alumni- ja 

mentorointitoimintaa verkostojensa parantamiseksi.   

 

Kärkitoimenpiteet: 

● Jalkautetaan strategia vahvaksi osaksi toimintaa vakiinnuttamalla sen mittareiden seuranta 

sekä toteuttamalla muut strategian vaatimat muutokset organisaation toimintaan.  

● Jatketaan varainhankinnan kehittämistä vuonna 2020 laadittujen toimintaperiaatteiden 

pohjalta.  

● Tehostetaan toimiston yhteistoimintaa ja laaditaan SAMOKin henkilöstöopas. 

● Tarkastellaan SAMOKin sääntöjä mahdollisten uudistamistarpeiden varalta 


