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Toimintasuunnitelma 2022
Johdanto
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry on jokaisen ammattikorkeakouluopiskelijan
edunvalvoja. Vuonna 2022 SAMOKin toiminnan keskiössä on vuonna 2021 alkaneen strategian
pohjalta AMK-opiskelijayhteisön vuosi, jonka tarkoituksena on kehittää SAMOKin ja
opiskelijakuntien yhteistyötä sekä vahvistaa liiton opiskelijalähtöisyyttä.
Tulevat eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelut tulevat määrittämään seuraavien vuosien politiikan
suuntaa ja vuoden 2022 toiminnan keskiössä on varmistaa, että päättäjillä on oikeaa ja ajankohtaista
tietoa AMK-opiskelijoiden ja opiskelijakuntien tarpeista päätöksenteon tukena. Tämän vuoksi
vuonna 2022 tullaan keskittämään paljon edunvalvonnan resursseja näihin vaaleihin luomalla
vaalikampanja, valmistelemalla uusi poliittinen ohjelma sekä vaikuttamalla puolueiden tavoitteisiin
tulevaan hallitusohjelmaan liittyen. Edunvalvonnalliset teemat perustuvat voimassa olevaan
poliittiseen ohjelmaan, ja siihen tehtyyn välitarkasteluun. Vaikuttamistoimintaa kohdennetaan myös
opiskelijakuntien julkiseen rahoitukseen ja sitä varten valmisteltuun suunnitelmaan.
Tulevana toimintavuonna SAMOKin tarkoituksena on jatkaa kentän välisen keskustelun fasilitointia,
jatkaa etäosallistumismahdollisuuksien tarjontaa ja kehittämistä, sekä lisätä mediayhteistyötä
opiskelijakuntien kanssa. AMK-opiskelijayhteisön vuosi näkyy siis kokonaisvaltaisesti SAMOKin
palveluissa. SAMOKin viestintää tullaan selkeyttämään ja kehittämään sekä sisäisesti että ulkoisesti,
mitä varten tullaan rakentamaan uusi viestintästrategia.
Järjestöllisessä kehittämisessä SAMOK tulee keskittymään omien taloudellisten periaatteiden
selventämiseen pidemmällä aikavälillä, sekä sopeuttamistoimien askelmerkkeihin ja niiden
toteutukseen. Sekä jäsenmääräkehityksen laskun että mahdollisten valtionavun muutosten vuoksi
taloudelliset kysymykset tulevat olemaan suuressa osassa edelleen.

SAMOK vaikuttajana
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
SAMOK luo vaikuttamistoiminnalle vahvaa pohjaa selvitystyön, eri taustamateriaalien ja
opiskelijakuntien kouluttamisen 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
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vaikuttaa ammattikorkeakoulujen ohjaus- ja tukipalveluiden vahvistamiseen niin, että ne tukevat
opiskelijoiden hyvinvointia ja palaamista normaaliin poikkeusajan jälkeen.
Vaikuttamistyössä hyödynnetään nykyisiä ja uusia suhteita päättäjiin Suomen ja Euroopan tasolla.
SAMOK kehittää mediasuhteitaan ja verkostojaan vaikuttamistoiminnan vahvistamiseksi. Euroopan
tasolla liitto osallistuu aktiivisesti päätöksentekoon ja vaikuttaa EU:ssa
itsenäisesti, yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä kattojärjestö European Students’ Unionin
kautta jalkauttaen pitkän aikavälin EU-vaikuttamissuunnitelmaa.
Kärkitoimenpiteet:
●
●
●
●
●

●
●

Valmistellaan uusi poliittinen ohjelma ja hyödynnetään siinä vuonna 2021 tehtyä poliittisen
ohjelman välitarkastelua sekä aiempia suosituksia ja linjapapereita
Valmistellaan eduskuntavaalikampanja vuoden 2023 vaaleja varten. Eduskuntavaalien
tavoitteet otetaan poliittisesta ohjelmasta
Aloitetaan hallitusohjelmavaikuttaminen olemassa olevien vaikuttamispapereiden pohjalta
Vaikutetaan sosiaaliturvauudistukseen. Päivitetään suositukset opiskelijan
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja toimeentulosta
Vaikutetaan korkeakoulujen rahoituksen tasoon, huomioiden etenkin korkeakoulujen
riittävät resurssit pandemiasta elpymiseen, opetuksen laadun vahvistamiseen sekä
opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen
Jatketaan ratkaisun selvittämistä opiskelijakuntien kestävän rahoituksen mahdollistamiseksi
Koulutetaan opiskelijakuntia paikallisesta vaikuttamisesta eri tapaamisten yhteydessä.

SAMOK yhteisönä
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
SAMOK rakentaa opiskelijakunnille avoimuuteen ja yhdenvertaisuuteen perustuvaa
toimintaympäristöä, sekä fasilitoi opiskelijakunnille mahdollisuuksia keskustelulle ja hyvien käytänteiden
jakamiselle. Osallisuutta lisätään rohkaisemalla aktiivisesti monimuotoisista taustoista tulevia toimijoita
osallistumaan liiton toimintaan.
Liiton toiminnassa ylläpidetään ja kehitetään aktiivisesti etäaikana opittuja, yhteisöllisyyttä tukevia
käytänteitä sähköisissä toimintaympäristöissä.
SAMOK laajentaa AMK-opiskelijayhteisöä entisestään tiivistämällä yhteistyötä muiden AMK-kentällä
toimivien järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.
Kärkitoimenpiteet:
●

Lisätään vuorovaikutuksellisuutta ja opiskelijakuntien välistä yhteistyötä sekä kehitetään
SAMOKin roolia opiskelijakuntien välisen vuorovaikutuksen mahdollistajana ja
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keskustelujen fasilitoijana
Kentän sisäistä viestintää tehostetaan keskittämällä viestintä pääsääntöisesti muutamaan
keskeiseen kanavaan
Edellisenä vuonna perustettujen opiskelijakunnille suunnattujen verkostojen toiminta ja hyväksi
havaitut käytänteet vakiinnutetaan. Sitoudutaan verkostojen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
Toteutetaan Arvot ja asenteet -tutkimus SAMOKin vaikuttamistyön tueksi

SAMOK palveluiden tuottajana
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
SAMOK tuottaa opiskelijakunnille palveluita ja tapahtumia, jotka tukevat opiskelijakuntien
toimintaa, hyvinvointia ja edunvalvonnallista vaikuttavuutta. SAMOKin tarjoamia palveluita ovat
esimerkiksi viestintämateriaalit, konsultointiapu sekä koulutustapahtumat. SAMOK pyrkii
huomioimaan englannin- ja ruotsinkieliset osallistujat tapahtumissa ja muussa toiminnassaan.
Lisäksi kummiopiskelijakuntatoimintaa kehitetään.
Vuonna 2022 SAMOK keskittyy opiskelijakuntien osallisuuden kehittämiseen sekä
vuorovaikutuksellisuuden lisäämiseen tapahtumissa ja muussa toiminnassa. Lisäksi SAMOK
hyödyntää palveluiden ja tapahtumien suunnittelussa jäsenkyselyn 2021 tuloksia, kentän tarpeita ja
toiveita sekä yksittäisten tapahtumien palautteita. SAMOKissa ylläpidetään
etäosallistumismahdollisuuksia kaikkiin niihin tapahtumiin, joissa se on resurssien puolesta
mahdollista ja varmistetaan osallistujien yhdenvertaisuus riippumatta siitä, millä tavalla osallistuja
tapahtumaan osallistuu.
Kärkitoimenpiteet:

●
●
●

Tehdään SAMOKille yhdessä opiskelijakuntien kanssa palvelulupaus, joka määrittää
vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit SAMOKin palvelutoiminnalle ja tapahtumille
Otetaan jäsenkyselyn tulokset osaksi SAMOKin toiminnan suunnittelua
Luodaan SAMOKille matkustusohjesääntö osaksi johto- ja hallintosääntöä

SAMOK järjestönä
Jatkuvan toiminnan kuvaus:
Vuoden 2022 järjestöllisen toiminnan pääprioriteetit ovat strategian toteutumisen seuranta ja
strategisen johtamisen vahvistaminen. SAMOKin tavoitteena on jatkaa työtä taloudellisen
vakauden saavuttamiseksi ja kehittää toimintaansa kestävämmälle pohjalle haastavien
koronavuosien jälkeen. SAMOK kehittää viestintäänsä sisäisen ja ulkoisen viestinnän osalta. Liitto
vuorovaikuttaa aktiivisesti kentän toimijoiden ja sidosryhmien kanssa myös viestinnän avulla.
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Kärkitoimenpiteet:
●
●

Luodaan liitolle uusi viestintästrategia, jonka tarkoituksena on sisältää ulkoisen ja sisäisen
viestinnän periaatteet sekä toimintaohjeet
Tarkastellaan liiton toiminnan laajuus ja prioriteetit, sekä selkeytetään toiminnan
sopeuttamista laatimalla pitkän aikavälin taloussuunnitelma ja -periaatteet.
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