Tukea ja tekoja
opiskelijan
tulevaisuuden eteen

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden
asialla jo yli 25 vuotta
SAMOK on koko Suomen opiskelijakuntien ääni.
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK on valvonut
ammattikorkeakouluopiskelijoiden etuja vuodesta 1996
alkaen. Vaikutamme valtakunnallisesti ja toimimme
jäsentemme äänitorvena sekä palvelemme ja tuemme
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opiskelijakuntia, jotta niillä on parhaat mahdolliset
eväät ajaa oman korkeakoulunsa opiskelijoiden asioita.
Koostumme 23 opiskelijakunnasta, joiden kautta
edustamme yhteensä noin 150 000:aa opiskelijaa.

KATSO VIDEO!

SAMOK tietää, mitä
opiskelijan arki on.

Meillä on

1. Ihminen etusijalla
2. Tilaa kehittymiselle
3. Eteenpäin menemisen mentaliteetti
Granlundin toimipisteet tarjoavat opinnäyte-, harjoittelu- ja
tuntityömahdollisuuksia eri puolilla Suomea.

Granlund.fi
3

Opiskelija-arjen asiantuntija
SAMOK tekee työtä ammattikorkeakouluopiskelijoiden etujen ja niiden säilyttämisen ja kehittämisen
eteen. Kokoamme yhteen huomioita opiskelijoiden elämästä ja muutamme ne poliittisiksi teoiksi.
Tuomme esille amk-opiskelijoiden mielipiteitä, annamme
lausuntoja ja toimimme asiantuntijoina muun muassa
opintotukityöryhmissä. Pyrimme vaikuttamaan esimerkiksi
opiskelijoiden toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaamiseen
sekä opintojen sujuvoittamiseen.
Monimuotoisen opetuksen – kuten ilta- ja verkkoopetuksen
– määrän ja laadun kehittäminen on jo pitkään ollut yksi
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tärkeimmistä vaikuttamiskohteistamme. Joustavat opiskelumahdollisuudet nopeuttavat opintoja ja auttavat yhdistämään ne paremmin esimerkiksi työssäkäyntiin tai perheelämään. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden pääseminen
valtakunnallisen opiskelijaterveydenhuollon piiriin taas
on yksi suurista saavutuksistamme. Vuosien ahkeran työn
vaatinut muutos on tärkeä asia terveydenhuollon saavutettavuuden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuuden kannalta.

Katse
tulevaisuudessa!
Opiskelijat ovat kautta aikain olleet vahva
muutosvoima suomalaisessa yhteiskunnassa.
Haluamme herättää myös nykyopiskelijoissa kiinnostuksen vaikuttaa aktiivisesti yhteisiin asioihin.
Kannustamme jäseniämme äänestämään, ja meillä
on omat vaaliohjelmat. Ylisukupolvinen ajattelu on
tärkeää – tämän päivän hyvinvoiva opiskelija on
huomisen hyvinvoiva työntekijä.
Tällä hetkellä korostuvat erityisesti vastuullisuus- ja
ilmastokysymykset. Myös esimerkiksi toimeentuloon
ja jatkuvaan oppimiseen liittyvät asiat mietityttävät
useita opiskelijoita. Korkeakouluopiskelijat ovat
monimuotoinen joukko, jossa on mukana niin nuoria
kuin jo perheellisiä jatko-opiskelijoita ja ammatinvaihtajia.

Opiskelijoiden asemaan ja arkeen
vaikuttavat asiat koskettavat suurta
joukkoa eri ikäisiä ihmisiä.

Lue lisää AMK-opiskelijoiden arvot
ja asenteet -selvityksestä:
samok.fi/julkaisut/amk-opiskelijoidenarvot-ja-asenteet-selvitys
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Yhteistyötä laadun ja
yhdenvertaisuuden takaamiseksi
Opiskelijakunnat auttavat opiskelijoita opintoihin liittyvissä ongelmissa ja tekevät
yhteistyötä korkeakoulun henkilöstön kanssa.
Opiskelijakunnat sekä ratkovat yksittäisten opiskelijoiden
ongelmia että kokoavat yhteen useiden opiskelijoiden
toiveita ja palautteita. Ne myös välittävät korkeakoulun
henkilöstölle ratkaisuehdotuksia, joilla opiskelua voidaan
sujuvoittaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uudet tilaratkaisut kampuksella tai opetussuunnitelman uudelleen
muotoilu.
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On tärkeää, että korkeakoulussa noudatetaan yhteisiä
pelisääntöjä ja täytetään vaaditut laatustandardit niin
opetuksen laatuun kuin esimerkiksi yhdenvertaisuuteen
ja esteettömyyteen liittyvissä asioissa. Laatu varmistetaan auditoinnein, ja mukana auditointiryhmissä on myös
opiskelijaedustus.

Oletko amk-opiskelija?
Liity opiskelijakuntasi jäseneksi!
Löydät opiskelijakuntasi täältä:
www.samok.fi/opiskelijalle/
opiskelijakunnat
Yksittäinen opiskelija tavoittaa SAMOKin
oman opiskelijakuntansa kautta.

OPISKELIJAN
VALINTA!

RIA ry on ammattikorkeakouluissa
opiskelevien ja sieltä valmistuvien
rakennusalan toimihenkilöiden
edunvalvoja.

RIAn opiskelijajäsenenä osallistut ilmaiseksi tapahtumiin ja
liiton koulutuksiin sekä saat kotiisi viikoittain ilmestyvän
Rakennuslehden.
1951 – 2021

Liity nuorekkaaseen joukkoomme!

RIA-Stipendi
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry ja sen jäsenyhdistykset
jakavat vuosittain valmistuville jäsenilleen stipendejä tunnustuksena hyvästä opiskelumenestyksestä sekä ansiokkaasta
toiminnasta RIA-liiton hyväksi.

www.ria.fi
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SAMOK on tehnyt töitä opiskelijoiden
puolesta jo vuodesta 1996
Tutustu ajankohtaisiin uutisiimme, tekemiimme lausuntoihin
ja tuleviin tapahtumiin: samok.fi/ajankohtaista

Työelämälähtöinen
korkeakoulutus on yhteiskuntamme
haasteiden ratkaisija. Oli kyse
työllisyydestä, ilmastonmuutoksesta
tai eriarvoisuudesta, osaamisella on
keskeinen merkitys.

Onnea 25-vuotiaalle SAMOKille!
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Onnittelut 25-vuotiaalle ja kiitos tärkeästä työstänne amk-opiskelijoiden eteen!
tradenomi.fi

”On mahtavaa katsoa,
kun opiskelijat innostuvat
ja heidän ammatillinen
kasvunsa saa alkusysäyksen.”

S ITOUT U N U T

– Kristiina, opettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Opettajat varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ovat
sitoutuneita tekemään tulevaisuuksia. Jokaiselle
oppijalle ja koko Suomelle. Yksi sukupolvi kerrallaan.
Yksi ihminen kerrallaan.
Lue Kristiinan ja kymmenen muun opettajan tarinat
sitoutumisesta: tehdääntulevaisuuksia.fi
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Opiskelijakuntien yhteinen ääni
Opiskelijakunnat määrittelevät liiton suuntaviivat yhdessä joka vuosi liittokokouksessa.
Vuosittain järjestettävä liittokokous käyttää SAMOKin
ylintä päätäntävaltaa. Liittokokouksessa päätetään
vaikuttamistyön ja edunvalvonnan suuntaviivat ja valitaan

hallitus seuraavaksi vuodeksi. Hallitus valitaan opiskelijakuntien jäsenistä, mikä mahdollistaa sen, että kaikilla on
mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin.

SAVONIA.FI
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Vaikutamme valtakunnallisesti
SAMOK tekee ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyväksi konkreettista valtakunnallista
vaikuttamistyötä ja pitää tiiviisti yhteyttä päättäviin tahoihin.
Vierailemme eduskunnan valiokunnissa ja laadimme
kannanottoja ja lausuntoja. Pidämme yllä hyviä suhteita
poliittisiin nuorisojärjestöihin sekä ammattiliittoihin ja
niiden opiskelijajaoksiin.
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Aktiivinen yhteistyö muiden opiskelijajärjestöjen,
kuten SYL:n, SAKKIn, Osku ry:n ja SLL:n, kanssa on
välttämätöntä. Yhdessä saamme äänemme kuuluviin
valtakunnallisesti.

KUVA Iiris Niinikoski

Verovirkailijain Liitto
Verohallinnon suurin ja vaikuttavin edunvalvontajärjestö.
Osa Akava- ja JUKO-yhteisöä.

www.verovl.fi | 040 561 1114, arkisin klo 9.00–15.00
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Yhteistyötä päättäjien kanssa
Yksi tärkeimpiä väyliä ajaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden asioita ja kehittää niitä
on sidosryhmätyö eri toimijoiden kanssa.
Teemme yhteistyötä paitsi muiden opiskelijajärjestöjen
myös nuorisojärjestöjen, puoluepoliittisten tahojen,
työmarkkinajärjestöjen ja ministeriöiden kanssa.
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Valtionhallinnossa tärkein yhteistyötahomme on
opetus- ja kulttuuriministeriö, lisäksi teemme yhteistyötä
esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Euroopan
laajuista
vaikuttamista
Vaikuttamistyömme ei rajoitu Suomen
rajojen sisäpuolelle.
Teemme aktiivista yhteistyötä eurooppalaisten
opiskelijaliittojen kanssa, ja toimimme opiskelijoiden
hyväksi kattojärjestömme European Students’
Unionin (ESU) sekä pohjoismais-baltialaisen yhteistyöfoorumin Nordiskt Ordförande Möten (NOM)
kautta.
Lisäksi vaikutamme opiskelijoita koskevaan EUpolitiikkaan itsenäisesti Euroopan komission,
Euroopan parlamentin sekä Euroopan unionin
neuvoston ja ministeriön virkahenkilöiden kautta.
EU ohjaa ja täydentää jäsenvaltioidensa koulutuspoliittisia toimia esimerkiksi erilaisten rahoitusohjelmien kautta.

O P P I MI SYMPÄR I ST Ö NÄ
EL ÄMÄ
AMK-tutkinnot
päivä-, monimuoto- ja
verkko-opintoina.

Kemi • Rovaniemi • Tornio
www.lapinamk.fi
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• www.jssuomi.fi

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry
Lapinrinne 2, 00180 Helsinki
samok@samok.fi
www.samok.fi

