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1. Vad är Konstuniversitetet? 

 
Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan bildade år 2013 Konstuniversitetet, 

och dess grundläggande uppgift är att ge utbildning inom konst på högsta nivå, driva forskning och 

konstnärlig verksamhet samt påverka i samhället. Konstuniversitetet har ett brett utbildningsutbud 

inom konst och driver en nyskapande dialog mellan undervisning och forskning, vilket gör Konst-

universitetet till ett internationellt unikt universitet. 

Konstuniversitetet har ett aktivt samarbete med andra universitet och högskolor. Konstuniversi-

tetet värnar om sina unika traditioner och sprider dem vidare över akademi- och ämnesgränserna 

och samtidigt skapar något nytt. Interaktionen mellan konstnärer från olika områden var central i 

skapandet av den nationella identiteten – och så är det också i reformeringen av samhället i dag. 

Konstuniversitetet har sammanlagt cirka 2 100 studerande och 600 årsverken. Mer information om 

Konstuniversitetet finns på webbplatsen: www.uniarts.fi/sv. 

 

 

2. Varför hör jag till studentkåren? 

 

× Vad är Konstuniversitetets studentkår? 

Konstuniversitetets studentkår (KonSt) är en lagstadgad intresse- och serviceorganisation som 

utgörs av alla de studerande som håller på att avlägga grundexamen vid Konstuniversitetet. Konst-

universitetets studentkår bildades i samband med bildandet av själva universitetet den 1 januari 

2013 när Bildkonstakademins, Sibelius-Akademins och Teaterhögskolans studentkårer gick sam-

man. Studentkårens syfte är att vara en förenande länk för sina medlemmar, bevaka studenternas 

rättigheter och att erbjuda service som underlättar studenternas vardagsliv. Mer information om 

KonSts verksamhet finns på studentkårens webbsida www.taiyo.fi. 

 
× Medlemskap och medlemsavgift 

Alla grundexamensstuderande som avlägger kandidat- eller magisterexamen vid Konstuni-

versitetet, inklusive de som studerar inom separata magisterprogram, hör automatiskt till Konst-

universitetets studentkår. Alla grundexamensstuderande ska betala medlemsavgift till KonSt då de 

gör sin närvaroanmälan för terminen eller läsåret – Konstuniversitetet ger närmare anvisningar om 

läsårsanmälan (https://artsi.uniarts.fi/sv/studier/lasarstider/anmalan-till-lasaret). Även forskar-

studerande, utbytesstuderande som studerar vid Konstuniversitetet i mer än 3 månader samt 

studerande som genomgår separata pedagogikstudier för lärare eller (om vissa villkor är uppfyllda) 

kompletterande studier kan om de vill bli medlemmar i KonSt genom att betala medlemsavgiften. 

Det kan göras när som helst under året. 

Kom ihåg att kåravgiften, d.v.s. medlemsavgiften till studentkåren, inte är någon terminsavgift till 

universitetet, utan något helt annat. KonSt är precis som alla andra studentkårer en offentligrättslig 

sammanslutning som har till uppgift att fungera som förenande länk mellan studenterna och bevaka 

deras intressen. Studentkåren är inte en del av Konstuniversitetets förvaltning, den är både 

ekonomiskt och förvaltningsmässigt sett helt självständig. Studentkåren finansierar sin verksamhet 

med kåravgifterna. Under höstterminen 2020 inkluderar kåravgiften för grundexamensstuderande 

också hälsovårdsavgiften till Studenternas hälsovårdsstiftelse, vilket innebär att studenterna kan 

utnyttja SHVS:s hälso- och mentalvårdstjänster gratis samt besöka specialist- och tandläkare till ett 

mycket lågt pris (från våren 2021 betalas SHVS-avgiften separat till FPA). KonSts delegation bestäm-

mer årligen hur stor medlemsavgiften ska vara, och KonSt har en av de lägsta kåravgifterna i landet. 
 

http://www.uniarts.fi/sv
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× Studerandes intresseorganisation 

Studentkårens viktigaste uppgift är att stå till tjänst för Konstuniversitetets studerande i saker som 

gäller de studerandes ställning, rättigheter, välmående och förmåner såväl vid Konstuniversitetet 

som på nationell nivå. KonSt arbetar kontinuerligt för att främja detta intressebevakningsarbete 

inom Konstuniversitetet. KonSt har som mål att stödja sina medlemmars helhetsbetonade väl-

befinnande och flyt i studierna genom att lyssna på de studerandes feedback, arbeta aktivt som 

organisation och delta i verksamheten i olika förvaltningsorgan och arbetsgrupper inom och utanför 

Konstuniversitetet. 

KonSt bedriver intressebevakning inom Konstuniversitetet genom att hålla kontakt med univer-

sitetets ledning och förvaltning, aktivt följa med och informera om aktuella händelser samt genom 

att ge officiella ställningstaganden och utlåtanden vid behov. Studentkåren väljer sina student-

representanter (”hallopedit” på finska) i universitetsförvaltningen, och deras uppgift är att föra fram 

studerandes intressen och synpunkter i alla de viktigaste förvaltningsorganen vid universitetet och 

dess akademier. Dessutom stärker KonSt de studerandes ställning även på nationell nivå genom sin 

verksamhet inom Finlands studentkårers förbund (FSF), Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) 

och Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) och genom samarbete med andra 

studentkårer samt studentorganisationer inom konstområdet. 

Kom ihåg att studentkåren är lika med dess medlemmar, dvs. Konstuniversitetets studerande, och 

dess genomslagskraft är precis så stark som dess medlemmars vilja att arbeta. I möjliga problem-

situationer lönar det sig alltid att vända sig till KonSts anställda och ta upp missförhållanden och 

förbättringsförslag. Om man har intresse för det, uppmuntrar vi alla också att söka för att bli student-

representanter i universitetets organ! 

 
× KonSt ordnar evenemang 

KonSt ordnar för sina medlemmar olika fester och andra evenemang, varav de största är KonSts 

årsfest i april. Det centrala målet med evenemang är att möjliggöra att studerande från olika ämnes-

grupper och akademier möts. Dessutom ger KonSt ekonomiskt stöd till akademisektionerna och 

ämnesföreningarna som verkar inom KonSt för att bidra till deras evenemang och annan verksam-

het. Kom med också du och ta med dina kompisar! 

Läsårets första fest anordnas under introduktionsdagen, och dessutom har varje akademi sina egna 

evenemang och fester riktade till nya studerande. 

 
× KonSt erbjuder förmåner och tjänster 

Några konkreta exempel på de förmåner du får som medlem i studentkåren är SHVS:s hälsovårds-

tjänster samt ett stort antal studentrabatter som studentkortet berättigar till (läs hur man beställer 

kortet i kapitel 3). Med studentkortet får du en mycket billig lunch i studentrestauranger samt rabatt 

på VR:s och Matkahuoltos biljetter och på allt från bärbara datorer och teaterbiljetter till kläder, 

försäkringar, resor och mobilanslutningar. Mer information om rabatter finns på www.frank.fi/sv. 

Studentkårens kansli kan du besöka på Sibelius-Akademins N-hus (Nervandergatan 13, 4:e vån.). 

Kansliet erbjuder hjälp och råd i frågor kring studier och studentlivet. På kansliet kan man också 

köpa många slags produkter, t.ex. KonSts munkjackor, tygkassar, lyror för studentmössan och 

akademiska band samt hyra bl.a. ljudåtergivningsapparater och trummor till ett förmånligt pris. I 

anslutning till kansliet ligger också ett av studentkårens tre vistelserum; de andra två rummen 

ligger på Teaterhögskolans Kookos på Aspnäsgatan och i Bildkonstakademins lokaler på Elimägatan. 

Utrymmena är alla studerandes gemensamma vardagsrum där man kan bl.a. arrangera träffar, ta sig 

en tupplur eller koka kaffe (alla rum har också ett kök). 
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Studentkåren stöder sina medlemmars konstnärliga verksamhet genom att driva Rummet för fri 

konst (Vapaan taiteen tila) och upprätthålla Konstnärsbanken. Rummet för fri konst är en arena 

där Konstuniversitetets studerande kan ordna sina egna föreställningar, utställningar och andra 

evenemang. Rummet ligger i ett befolkningsskyddsrum i Katri Valas park i Sörnäs (ingången på 

andra sidan Vilhelmsbergsgränd 16). En mer detaljerad beskrivning av Rummet samt bokningska-

lender med kommande evenemang och mer information hittar du på www.vapaantaiteentila.fi. 

Konstnärsbanken på studentkårens webbplats förmedlar studerandes kontaktuppgifter till kund-

er som vill ha någon att uppträda på sina tillställningar eller som vill hitta en lärare eller någon annan 

som kan utföra tjänster i konstbranschen. Alla medlemmar av studentkåren kan annonsera kost-

nadsfritt på Konstnärsbanken om vilken talang förknippad med konst som helst, och det är även 

möjligt att lämna en annons å en större ensembles vägnar. Konstnärsbanken finns på KonSts webb-

plats på www.taiyo.fi/pa-svenska/konstnarsbanken, där du också kan lämna in en annons. 

Andra tjänster som KonSt erbjuder och som gör studenternas liv lättare och gladare: 

● KonSt ger projektbidrag till sina medlemmar och till de föreningar som verkar inom student-

kåren två gånger om året för att genomföra kollektiva projekt. 

● Pykälä ry (en förening för juris studerande vid Helsingfors universitet) erbjuder gratis juridisk 

rådgivning till KonSt-medlemmarna (www.pykala.fi/oikeusapu, oikeusapu@pykala.fi, tfn 050 

311 0715). 

● KonSt ger sina medlemmar en gratis Konstkalender i början av hösten varje läsår, och tidningen 

Ylioppilaslehti, som kommer ut 6 gånger per år, distribueras till entréhallarna i Konstuniversi-

tetets verksamhetsställen. 

 
× KonSts beslutsfattande och kommunikation 

Den högsta beslutande makten i studentkåren innehas av delegationen, som sammanträder 4–6 

gånger per år. Delegationens medlemmar väljs vartannat år genom val där varje medlem av stu-

dentkåren har rätt att rösta. Nästa delegationsval ordnas i oktober-november 2021 – kom ihåg att 

använda din röst!  Delegationen väljer ordförande för studentkåren samt styrelsen som har 6–10 

medlemmar. Styrelsen är den som har den förvaltande och verkställande makten över student-

kårens verksamhet, och dess mandatperiod är ett kalenderår. 

Förutom styrelsen och delegationen har KonSt också tre fast anställda: Generalsekreteraren stöder 

delegationen och styrelsen i deras arbete och sköter bland annat studentkårens ekonomi och för-

valtning. Medlemsservice- och intressebevakningssekreteraren stöder styrelsen speciellt i fråga om 

KonSts intressebevakningsarbete och ansvarar för de dagliga kontorsrutinerna och kundtjänsten. 

Koordinatorn för Rummet för fri konst driver den praktiska verksamheten på Rummet för fri konst. 

Mer information om studentkårens verksamhet, evenemang och tjänster finns på studentkårens 

webbsida på www.taiyo.fi. KonSt informerar sina medlemmar om sin verksamhet med ett 

elektroniskt veckobrev, och dessutom får man information på Instagram (@taiyoartsu) och på 

Facebook (www.facebook.com/taiyoartsu). Följ våra konton på sociala medier för att hålla dig 

uppdaterad om evenemang och verksamhet som rör dig! 

 
× Akademisektioner och ämnesföreningar 

Inom studentkåren verkar tre akademisektioner: Sektionen för Bildkonstakademin, sektionen för 

Sibelius-Akademin och sektionen för Teaterhögskolan. Sektionerna fungerar som förenande länk 

mellan studenterna vid respektive akademi, ordnar evenemang och upprätthåller studenttradi-

tionerna på akademierna. I mån av möjlighet deltar de också i intressebevakningen i frågor som rör 

det egna ämnesområdet och studenterna på akademin. Mera information om sektionerna får du av 

sektionernas ordförande: 
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Sektionen för Bildkonstakademin: Xenia Østergård Ramm, xenia.ramm@uniarts.fi 

Sektionen för Sibelius-Akademin: Robert Ruohola, robert.ruohola@uniarts.fi 

Sektionen för Teaterhögskolan: David Sandqvist, david.sandqvist@uniarts.fi 

Ämnesföreningarna är studentföreningar för alla som studerar samma ämne eller ämnesområde, 

och de driver studenternas intressen och ordnar verksamhet. På Konstuniversitet finns det för 

tillfället aktiva ämnesföreningar främst på Sibelius-Akademin, och akademins ämnesföreningar 

presenteras nedan. På Bildkonstakademin finns ämnesföreningen för forskarstuderande JATKUVA 

ry, och på Teaterhögskolan verkar ämnesföreningen för ljus- och ljuddesignstuderande, VÄSy. 

Kamus – Ämnesföreningen för folkmusikstuderande, ordf. Vilma Jääskeläinen, vilma.jaaskelainen@ 

uniarts.fi. Ämnesföreningen har som mål att bevaka folkmusikstuderandes intresse och vara en länk 

mellan personalen och studerande. Ämnesföreningen främjar studerandes välbefinnande under 

studietiden genom att ordna jamsessioner, fester och annan rekreationsverksamhet samt deltar i 

konstnärlig diskussion vid akademin. Ämnesföreningen deltar i lärarnas veckomöte och rapporterar 

om de ämnen som behandlas. 

Kimu rf – Ämnesföreningen för kyrkomusikstuderande (Helsingfors), ordf. Maria Aaltonen, 

maria.aaltonen@uniarts.fi. Kimu rf fungerar som kyrkomusik- och organstuderandes intresse-

organisation och främjar samarbetet mellan sina medlemmar. Engångsmedlemsavgiften är 30 € för 

första årets studerande, 25 € för andra årets studerande osv. Föreningen ordnar rekreationsverk-

samhet som skapar samhörighet bland studerande inom ämnesgruppen för kyrkomusik och organ 

och främjar samarbetet mellan olika ämnesgrupper och -föreningar. Kimu ry sköter om studerandes 

intressebevakning inom ämnesgruppen och för en aktiv dialog med lärare och studerande. För-

eningens uppgifter sköts av en styrelse som består av studerande från olika årskurser, och styrelsen 

väljs vid höstens årsmöte. Information om evenemang förmedlas på ”Kimun mutka”-anslagstavlan i 

N-husets källarvåning och via en e-postlista. 

Klamu – Ämnesföreningen för studerande vid avdelningen för klassisk musik, närmare information 

klamurycontact@gmail.com. Klamu är en ny gemensam ämnesförening för alla studerande vid 

avdelningen för klassisk musik. Genom att betala en årlig medlemsavgift kommer du med i en rolig 

grupp och får tillgång till fina medlemsförmåner. Vi arrangerar bl.a. en årlig galakonsert för alla 

studerande vid avdelningen för klassisk musik, en årsfest samt annan rekreationsverksamhet. Nu 

söker vi ivriga studerande till styrelsen och kommittéer, välkommen med! 

Kukko rf – Ämnesföreningen för vokalmusikstuderande, ordf. Wilhelmína Tómasdóttir, 

wilhelmina.tomasdottir@uniarts.fi. Kukko rf främjar och bevakar studerandes välmående. Syftet 

med ämnesföreningen är att fungera som en länk mellan de studerande och personalen och att föra 

ett tätt samarbete med avdelningen. Kukko rf arbetar för en funktionell och trivsam studiemiljö. 

Utöver intressebevakning organiserar Kukko rf rekreationsevenemang för sina studerande. Vi 

skapar en positiv livsinställning hos studerande och erbjuder aktiviteter som främjar välmående. 

Kukko rf organiserar också sina egna konserter och fester! 

Maine ry – Ämnesgruppen för musikpedagogikstuderande, ordf. Veera Isotalo, veera.isotalo 

@uniarts.fi. Ämnesföreningen Maine rf grundades 2005 vid Sibelius-Akademin. De som avlägger sin 

examen inom ämnesgruppen för musikpedagogik kan bli medlemmar, men alla intresserade kan bli 

stödmedlemmar. Maine rf:s uppgift är att ta hand om sina medlemmars välmående under studie-

tiden genom att ordna fester, utfärder och annan rekreationsverksamhet samt att fungera som 

intressebevakare och förespråkare för sina medlemmar vid Sibelius-Akademin. Maine rf deltar 

aktivt i den samhälleliga debatten om musikpedagogik och arbetar i ett tätt samarbete med KonSt. 

Maine förmedlar information om aktuella frågor och evenemang via Kuukauden Maineesi-nyhets-

brevet en gång i månaden. Maine rf:s årsmöten hålls varje vår och höst, och vid höstens möte väljer 

medlemmarna styrelsen bland sig för det kommande året. Om du vill komma med i Maine rf:s verk-

samhet, ta kontakt med styrelseordföranden i Maine, och bli medlem genast! 
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SAKKO rf – Studerande vid Sibelius-Akademins Kuopioenhet, ordf. Sanna Saarenpää, 

sanna.saarenpaa@uniarts.fi. SAKKO är en förening för studerande i Kuopio och fungerar som deras 

intressebevakningsorganisation och organiserar fritidsverksamhet, utfärder och studieresor. För-

eningens ordförande och styrelse väljs årligen vid ett allmänt möte under hösten. Till styrelsen hör 

förutom ordföranden fem medlemmar samt en medlem med observatörsstatus som studerar på 

första årskursen. Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att organisera fritidsaktiviteter. 

SIMA rf – Sibelius Academy Managers of Arts, ordf. Meri Jaakola, meri.jaakola@uniarts.fi. För-

eningens syfte är att främja Arts Management-studerandes samhälleliga, konstnärliga, sociala och 

intellektuella ambitioner under deras studier samt att göra utbildningsprogrammet mer känt både 

nationellt och internationellt. Alla de som studerar på Arts Management-utbildningsprogrammet 

och har anmält sig som närvarande samt utbytesstuderande som studerar på Arts Management-

utbildningsprogrammet i över tre månader och godkänner föreningens regler kan bli föreningens 

medlemmar. 
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3. Hur kommer jag igång med mina studier? 

 

× Inskrivning vid universitetet = läsårsanmälan 

När du tar emot din studieplats vid Konstuniversitetet ska du samtidigt anmäla dig som närvarande 

för nästa läsår. Under de kommande studieåren ska du anmäla dig till Konstuniversitetet som 

närvarande eller frånvarande varje läsår. Mer information hittar du på Artsi: Studier -> Studierätt 

och läsårstider -> Anmälan till läsåret. 

● Anmäl dig som närvarande om du ska delta i undervisning och avlägga studieprestationer 

under det kommande läsåret eller den kommande terminen. 

● Anmäl dig som frånvarande om du inte alls ska studera under det kommande läsåret eller den 

kommande terminen, men vill bevara din studierätt. En studerande under sitt första studieår 

kan anmäla sig som frånvarande endast på basis av lagstadgade skäl (dvs. militär- eller civil-

tjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller på grund av egen sjukdom). 

Det är nödvändigt att anmäla sig inom den utsatta tiden. Om du inte anmäler dig inom den utsatta 

tiden, förlorar du din studierätt och samtidigt de studierätter som beviljats dig för det pågående 

läsåret. En studerande som anmäler sig efter den utsatta tiden ska skriftligen ansöka om förnyad 

studierätt hos universitetet. Dessutom måste studeranden betala en återinskrivningsavgift (35€). 

OBS! Universitetslagen begränsar den tid under vilken lägre och/eller högre högskoleexamen ska 

avläggas vid universiteten. Att studietiden är begränsad påverkar även läsårsanmälningar, speciellt 

antalet gånger man kan anmäla sig som frånvarande. Du kan läsa mer i kapitel 5, sektionen Tiden 

för avläggande av högskoleexamen, samt på Artsi: Studier -> Studierätt och läsårstider -> Studierätt. 

Om du hör till både Konstuniversitetets studentkår och någon annan finländsk studentkår och du 

har betalat kåravgift till båda kan du ansöka om återbetalning av SHVS-avgiften av den studentkår 

som du senast betalade kåravgift till. Ansökan om återbetalning av SHVS-avgiften ska göras 

senast 30.9 för höstterminen; efter det återbetalas inte avgiften. 

Ansökan om återbetalning görs på studentkårens kansli under dess öppettider. För ansökan ska du 

skriva ut och fylla i blanketten som hittas på studentkårens webbplats eller på studentkårens kansli 

och visa upp kvitton på betalda medlemsavgifter till båda studentkårerna. Mer information: 

www.taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu. 

 
× Studiekort 

Med studentkortet kan du bevisa att du är studerande och på så sätt få tillgång till SHVS tjänster och 

få studentrabatt, bl.a. i studentrestaurangerna, på VR:s och Matkahuoltos biljetter och i hundratals 

kulturinstitutioner och affärer överallt i Finland. 

Studentkort för medlemmar i Konstuniversitetets studentkår levereras av Frank. Förutom själva 

kortet erbjuder Frank också en förmånstjänst för studerande: Frank förhandlar fram skräddar-

sydda, fantastiska rabatter för universitets- och yrkeshögskolestuderande och gymnasieelever, på 

allt från Maccar till försäkringar och från dagstidningar till mobilanslutningar. Tack vare de för-

månerna kan du spara många slantar varje år! 

Du kan beställa antingen ett traditionellt studentkort i plast eller ett digitalt kort, med betal-

egenskaper eller utan. Mot extra avgift kan kortet dessutom fungera som internationellt ISIC-kort, 

vilket ger studentrabatter runtom i världen. Olika kort har olika pris beroende på deras egenskaper 

(några är kostnadsfria!), och aktuell information om Franks kortalternativ finns alltid på 

www.frank.fi. 

Notera att man ska komma ihåg att beställa studentkortet själv (man får det inte automatiskt) och 

att plastkortet är giltigt först efter att du har hämtat den nya läsårsdekalen från studentkåren! Det 
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kan ta ca. 3–4 veckor innan studentkortet i plast levereras om du har beställt det i början av 

terminen, men du kan få studentrabatt t.ex. på studentrestauranger och tåg genom att visa upp ditt 

närvarointyg före du fått ditt kort.  

 
× Boende 

Det lönar sig att söka bostäder så brett som möjligt! Kom ihåg att snabbhet belönas på bostads-

marknaden! 

Studentbostäder: 

● Hoas 
● Nationerna 

● Banker, stiftelser, försäkringsbolag 
● Clavis (endast för Sibelius-Akademins studerande) 

Andra alternativ: 

● Internet 

● Anslagstavlor, tidningar 
● Vänner, bekanta, bekantas bekanta. 

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas har hyresbostäder runt hela Storhelsingfors. 

Huvuddelen av bostäderna är bostäderna med 2–3 rum och kök eller kokvrå som passar studerande 

med familj och som kollektivbostad för flera studerande. Hyran för rummet är ungefär 250–440 

€/mån. och för lägenheten 450–850 €/mån. beroende på bostadens ålder och utrustningsnivå.  Man 

kan även ansöka om en kompisbostad eller en familjebostad hos Hoas. Hoas driver även en 

nätloppmarknad (sektionen Asumisopas), där man kan annonsera möbler som är till salu. Mer 

information: www.hoas.fi. 

Nationerna erbjuder ett stort utbud av studentbostäder i huvudstadsregionen till ett rimligt pris. 

För att söka bostad via en nation behöver du bli medlem i respektive nation. Mer information: 

www.nation.fi/nationer. 

Clavis är en studenthem för studerande från Sibelius-Akademin i Etelä-Haaga, Helsingfors. Du kan 

ansöka till Clavis så fort du har blivit accepterad som studerande vid Sibelius-Akademin. Det finns 

totalt 105 lägenheter i Clavis, av vilka några är blir lediga varje år. Lägenheterna är små ettor (18 

m2 och 23 m2). I varje rum finns det ett badrum, dusch, mini-kök och internetuppkoppling. I bygg-

naden finns en bastu, en tvättstuga, övningsrum, ett gemensamt rum och en festsal. Mer information 

finns på www.clavishouse.fi. 

Vissa banker, försäkringsbolag och stiftelser har också studentlägenheter eller bostadshus, och ofta 

har dessa mer rimliga hyror än lägenheter i öppna marknaden. Studerande kan också ansöka om 

stadsägda hyreslägenheter. Information om stadsägda hyreslägenheter i huvudstadsregionen finns 

på www.hel.fi/kv/stadinasunnot-fi (Helsingfors), www.espoonasunnot.fi (Esbo) och www.vav.fi 

(Vanda). 

En bostadsrättsbostad är också ett alternativ för din egen kvart. Förutom det månatliga bruksveder-

laget betalas 10–15 % av priset på lägenheten som en bostadsrättsavgift när man flyttar in, vilket 

gör att man får permanent uppehållsrätt. Bostadsrättsavgiften återfinansieras när man flyttar ut. 

Varje ort har sin egen bostadskö för bostadsrättsbostäder, fråga bara efter den! 

Lägenheter i öppna marknaden kan letas på nätet från olika bostadssajter (se länkar på www.taiyo.fi 

/jasenille/asuminen) och sociala medier; det finns t.ex. flera grupper på Facebook som delar infor-

mation om lediga lägenheter och rum i delade lägenheter. Det är också värt att följa annonserna i 

tidningar (både Helsingin Sanomat och lokala tidningar), och goda gamla anslagstavlor kan också 

vara ett anmärkningsvärt forum. Du kan också dra nytta av ditt nätverk och låta folk veta dina 

planer: ju fler vänner eller släktingar vet om din situation, desto mer kan hjälpa! 
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× Flyttanmälan och adressförändring 

Om du flyttar permanent till en annan ort ska du göra en flyttanmälan för att få din post till rätt 

adress och för att uppdatera dina uppgifter i befolkningsregistret. Efter att du gjort anmälan för-

medlar systemet dina adressuppgifter automatiskt till olika myndigheter, bl.a. till FPA och skatte-

förvaltningen. Enklast gör du flyttanmälan på nätet www.posti.fi/flyttanmalan, men du kan också 

göra flyttanmälan med en blankett som fås hos posten eller magistraten. 

Obs! Om du skickar in din flyttanmälan till Posten kommer uppgifterna inte att överföras till Konst-

universitetets studentregister, så se till att du också informerar universitetet om din nuvarande 

adress. Det enklaste sättet är att göra det är i WebOodi. 
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4. Var ligger universitetet och hur får jag information? 

 

× Konstuniversitetets verksamhetsställen 

Sibelius-Akademin har verksamhet förutom i tre olika lokaler i Helsingfors också i Kuopio: 

● M-huset, dvs. Musikhuset (Tölöviksgatan 16C) 

● N-huset (Nervandergatan 13) 
● R-huset (Norra Järnvägsgatan 9) 

● Kuopio-enheten (Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio)  

Teaterhögskolans lokaler ligger på Aspnäsgatan 6 (Teak-Kookos) och Fågelviksgatan 3 (Teak-Vässi). 

Bildkonstakademin ligger på Elimägatan 25 A. Dessutom har Bildkonstakademin en undervisnings- 

och utställningslokal som är öppen för allmänheten, Exhibition Laboratory, på adressen Sjömans-

gatan 36. Bildkonstakademins andra utställningslokal, Project Room, ligger däremot på adressen 

Lönnrotsgatan 35. 

Universitetets vaktmästare är på plats under lokalernas öppettider, under andra tider kommer man 

in i byggnaden med en elektronisk nyckel. Ytterligare information och alla öppettider finns på Artsi: 

Studier -> Studierådgivning och service för studerande -> Lokaler 

 
× Kommunikation 

Alla nya studerande får en e-postadress med domännamnet uniarts. Den dagliga kommunikationen 

inom ämnesgruppen och utbildningsprogrammet sker mestadels via mejl, så det är viktigt att läsa 

din e-post regelbundet! Universitetet och ämnesgrupperna informerar också om mästarkurser, 

projekt och stipendier via mejl. Om du själv hellre använder någon annan e-postadress, se till att de 

meddelanden som du får till din uniarts-adress vidarebefordras till din privata mejl. Konstuni-

versitetet använder alltid uniarts-e-postadresserna i kommunikationen till studerande. 

Konstuniversitetets intranät Artsi är den viktigaste kanalen för kommunikation och fungerar som 

en elektronisk anslagstavla inom det hela universitetssamfundet. På Artsi hittar du aktuell 

information om såväl undervisning, läsårets tidtabell, tjänster inom studieförvaltning som Konst-

universitetets evenemang. Information om studierna finns också på Konstuniversitetets webbplats.  

 
× Praktiska tips för studerande 

● Närmare information om uniarts-användarnamnet och e-postadresser finns i akademiernas 

introduktionsmaterial samt på Artsi. I menyn på Artsi finns länken ”IT och telefon” där du kan 

hitta information om användarkonton och lösenord. Nya studerande kan aktivera sitt uniarts-

användarnamn på adressen https://salasana.uniarts.fi efter att de har identifierat sig med nät-

bankskoder. Efter att du har aktiverat ditt användarnamn kan du logga in med det till uniarts e-

post, WebOodi, intranätet Artsi, lokalbokningssystemet Peppi samt på datorer och multifunk-

tionsskrivare i datasalarna. 

● På varje verksamhetsställe finns s.k. multifunktionsskrivare med vilka man kan skriva ut, 

skanna och kopiera dokument. För att använda dem behöver man ett uniarts-användarnamn, 

men man kan snabba upp inloggningen genom att använda ett utskriftskort (rekommenda-

tionen är att man använder HRT-resekortet som utskriftskort, aktiveringsinstruktioner hittar 

man i närheten av skrivarna). Examensstuderande får en utskriftskvot på 400 sidor/läsår 

gratis, inklusive kopior och utskrifter – skanning dras inte från kvoten. Du kan köpa tilläggs-

kvoter på nätet: https://lataamo.uniarts.fi. OBS! Kom ihåg att logga ut från multifunktions-

skrivaren efter att du slutat använda den (log off-funktionen)! Mer information om multi-

funktionsskrivare finns på https://artsi.uniarts.fi/sv/it-och-telefon/utskrift-och-kopiering. 
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● När man skriver ut dokument använder man skrivaren med namnet ”säker utskrift”. Det är bäst 

att vänta ett par minuter efter inloggningen så att den dator som du använder har tid att upp-

datera utskriftsinställningarna.  

● Ett behändigt sätt att printa är mobilutskrifter, vilket innebär att man skickar den fil som man 

vill skriva ut som bilaga till adressen print@uniarts.fi via uniarts e-post. Man kan skicka en 

mobilutskrift från sin egen apparat och skriva ut den utan att behöva gå till en av universitetets 

datasalar. Man kan släppa ut mobilutskrifter på vilken multifunktionsskrivare som helst med ett 

utskriftskort.  

● Konstuniversitetets IT-tjänster hjälper vid alla problemsituationer som berör IT-utrustning: e-

post help@uniarts.fi, tfn 02944 72200 kl. 8.30–16. Dessutom är IT-servicepunkter öppna på 

vardagar kl. 10–15, gå till artsi.uniarts.fi för närmare information. 

● Närmare information om hur man skaffar sig passerkort finns i akademiernas introduktions-

material. 

● Det finns förvaringsskåp på varje Sibelius-Akademins verksamhetsställe; i allmänhet får man 

nycklarna till dem från verksamhetsställenas expeditionsvakter. De som studerar på TeaK-

Kookos vid Teaterhögskolan kan använda förvaringsskåp, och nycklarna till dem ges i samband 

med avhämtandet av taggen. De som studerar på TeaK-Väs får ett skåp med ett kodlås och ett 

gemensamt skåp för instrument. 

● Studentkåren driver även Rummet för fri konst. Rummet för fri konst är en arena där Konstuni-

versitetets studerande kan ordna sina egna föreställningar, utställningar och andra evenemang. 

Rummet ligger i ett befolkningsskyddsrum i Katri Valas park i Sörnäs (ingången på Vilhelms-

bergsgränd 16). En mer detaljerad beskrivning av Rummet för fri konst samt bokningskalender 

med kommande evenemang och mer information finns på www.vapaantaiteentila.fi. 
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5. Vilka rättigheter och skyldigheter har jag? Hur kan jag 

påverka vid uni? 

 
Konstuniversitetets studerandes rättsskydd och studierätt regleras i bl.a. 

1. Universitetslagen (558/2009) 
2. Förordningen om universitetsexamina (794/2004) 

3. Konstuniversitetets instruktion 
4. Konstuniversitetets utbildningsstadga  
5. Varje akademis (Sibelius-Akademin, Bildkonstakademin, Teaterhögskolan) instruktioner och 

examensstadgor. 
6. Utbildningsprogram- eller ämnesspecifika undervisningsplaner samt examensfordringar. 

Vid Konstuniversitetet kan man utexamineras som kandidat och magister i musik (Sibelius-Akade-

min), teaterkonst eller danskonst (Teaterhögskolan) samt bildkonst (Bildkonstakademin). I fram-

tiden kan man också utexamineras som konstkandidat och -magister. Examinas omfattning varierar 

mellan akademierna. De målsatta tiderna för att avlägga kandidat- och magisterexamen är följande: 

Sibelius-Akademin 3 + 2,5 läsår, Teaterhögskolan 3 + 2 läsår, Bildkonstakademin 3,5 + 2 läsår. 

Vid behov ger studiechefen vid din egen akademi (titeln är chef för studieärenden vid Sibelius-Aka-

demin) eller studiechefen vid Konstuniversitetet dig råd om du har frågor kring rättsskydd. Man kan 

även vända sig till studentkåren. Mer information hittar du på Artsi:  Studier -> Studerandes blan-

ketter samt lagar och förordningar om studier -> Lagar och förordningar om studier. 

 
× Tiden för avläggande av högskoleexamen 

Ändringen av universitetslagen angående studietiderna trädde i kraft den 1 augusti 2005 (18d §, 

18e §, 18f §, 15.7.2005/ 556), vilket begränsar tiden för avläggande av lägre och/eller högre hög-

skoleexamen vid universiteten. Enligt universitetslagen ska universitetet ordna undervisningen och 

studiehandledningen så att heltidsstuderande kan avlägga examina inom den föreskrivna målsatta 

tiden. 

 
× Studierätt 

Studietiden för examen är begränsad för studerande som har inlett sina studier 1.8.2005 eller 

senare. Den begränsade studietiden fastställs i paragraferna 40–43 i universitetslagen (558/2009). 

Alla finländska universitet omfattas av lagen. En studerande som inte har slutfört sina studier inom 

den målsatta tiden eller inom tilläggstiden och en studerande som inte har beviljats extra tid för att 

slutföra studierna förlorar sin studierätt. 

Enligt universitetslagen har en studerande som har antagits för att studera för såväl kandidat-

examen som magisterexamen rätt att avlägga examen inom en tid som med högst två år överskrider 

den målsatta tiden för examen (Teaterhögskolan 5 år + 2 år, Bildkonstakademin och Sibelius-

Akademin 5,5 år + 2 år). En studerande som har antagits för att studera endast för lägre hög-

skoleexamen har rätt att avlägga examen inom en tid som med högst ett år överskrider den målsatta 

tiden för examen (Teaterhögskolan 3 år + 1 år). En studerande som har antagits för att studera 

endast för högre högskoleexamen har rätt att avlägga examen inom en tid som med högst två år 

överskrider den målsatta tiden för examen (Bildkonstakademin och Teaterhögskolan 2 år + 2 år, 

Sibelius-Akademin 2,5 år + 2 år). Studerandes studietid kontrolleras av administrationen. 

Frånvaro på grund av frivillig militärtjänst eller värnplikt eller på grund av moderskaps-, fader-

skaps- eller föräldraledighet räknas inte in i studietiden. I den tid det tar att avlägga examen inräknas 

inte annan frånvaro på högst två terminer under vilka den studerande har anmält sig som från-

varande. Mer information: Studier -> Studierätt och läsårstider -> Studierätt. 
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× Fortsatt studierätt 

En studerande som inte har slutfört sina studier inom den tid som föreskrivs i 18 § i universitets-

lagen beviljas på ansökan extra tid av universitetet för slutförandet av studierna, om den studerande 

lägger fram en målinriktad och genomförbar plan för slutförandet. Mer information på Artsi: Studier 

-> Studierätt och läsårstider -> Studierätt. 

En studerande som inte har slutfört sina studier inom den tid som föreskrivs i 18 § eller inom 

tilläggstiden och en studerande som inte har beviljats extra tid för att slutföra studierna förlorar sin 

studierätt. Om en sådan studerande senare vill fortsätta sina studier, måste hen ansöka om förnyad 

studierätt hos universitetet.  

 
× Bedömning av studieprestationer – studerandes rättigheter 

En studerande har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hens studiepresta-

tion. Studeranden ska ges tillfälle att ta del av en skriftlig eller på annat sätt bevarad studieprestation 

när den har bedömts. Skriftliga och på annat sätt bevarade studieprestationer ska förvaras minst sex 

månader räknat från den tidpunkt då resultatet offentliggjordes (Universitetslagen 44§ 1 mom.). 

Studieprestationernas resultat ska vanligtvis registreras i studieregistret senast inom fyra veckor 

efter att tentamen har ordnats eller en annan studieprestation har genomförts. Studieprestationerna 

registreras utan dröjsmål i samband med att resultaten delges (Konstuniversitetets utbildnings-

stadga 39 §). Den studerande ska kontrollera att sina studieprestationer registreras i studieregistret 

och påminna universitetet om prestationsanteckningarna inte har registrerats i tid. Mer information 

på Artsi: Studier -> Undervisningsutbud och genomförande av studier. 

Enligt 82 § 4 mom. i universitetslagen kan en studerande som är missnöjd med bedömningen av 

studieprestationen (annan än lärdomsprovet) muntligt eller skriftligt begära rättelse hos läraren 

som gjort bedömningen. En begäran om rättelse ska framställas inom 14 dagar från den tidpunkt då 

den studerande har haft möjlighet att ta del av bedömningsresultaten och av tillämpningen av 

bedömningsgrunderna. En studerande som är missnöjd med ett beslut fattat med anledning av en 

begäran om rättelse kan söka rättelse hos examensnämnden vid Konstuniversitetet inom 14 dagar 

efter att ha tagit del av lärares beslut. 

Enligt 82 § 3 mom. i universitetslagen kan en studerande som är missnöjd med bedömningen av 

lärdomsprovet söka rättelse skriftligt hos beslutsfattaren i enlighet med respektive akademis an-

visningar. Mer information på Artsi:  Studier -> Studerandes blanketter samt lagar och förordningar 

om studier -> Studieprestationer och ändringssökande 

 
× Påverkningsmöjligheter 

Beslutanderätten vid Konstuniversitetet utövas av följande förvaltningsorgan: 

● Styrelsen är det högsta beslutande organet vid universitetet. Styrelsens uppgift är bl.a. att be-

sluta om principer, mål och strategin för universitetets verksamhet och ekonomi samt svara för 

universitetets förmögenhet. Styrelsen har 2 studentmedlemmar. 

● Universitetskollegiet bl.a. väljer och entledigar medlemmar i universitetets styrelse samt fast-

ställer universitetets bokslut och verksamhetsberättelse. Universitetskollegiet har sex student-

medlemmar, två från varje akademi, samt deras personliga suppleanter. 

● Varje akademi vid Konstuniversitetet har sin egen direktion med ansvar för akademiska ären-

den. Varje direktion har tre studentmedlemmar. 

● Frågor relaterade till undervisning beslutas på universitetsnivå av universitetsrådet och på 

akademinivå av akademiska rådet eller undervisningsrådet och forskningsrådet. Alla dessa har 

också sina egna studentmedlemmar. 
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● Rektor, prorektorer, dekaner och sektordirektörer bildar tillsammans Konstuniversitetets led-

ningsgrupp, som är det högsta operativa organet vid universitetet. 

Studerandena har också representanter i andra arbetsgrupper vid Konstuniversitetet, och alla stu-

dentrepresentanter väljs av studentkåren efter en ansökningsprocess. Alla studentrepresentanter 

tar emot förslag på förbättringar och förändringar. Namnen på de mest centrala studentrepresen-

tanterna finns på studentkårens webbplats.  Om mångfalden av förvaltningsorgan skapar förvirring, 

kontakta studentkåren. Genom att delta i studentkårens verksamhet har du de bästa möjligheterna 

att påverka saker som berör dig (se kapitel 2. Studentkåren). 

Det är även möjligt att få studiepoäng för förtroende- och föreningsuppdrag vid Konstuniversitetet. 

Mer information på Artsi:  Studier -> Studerandes blanketter samt lagar och förordningar om studier 

-> Lagar och förordningar om studier. 

 
× Utbildningsprogram, ämnesgrupper och studieområden

Sibelius-Akademin indelas i två avdelningar med följande utbildningsprogram och ämnesgrupper:

Avdelningen för klassisk musik: 

● Piano, kantele, gitarr och dragspel 
● Kyrkomusik och orgel 
● Sång 

o Sångkonst (kandidat- och magister-
examen) 

o Magisterprogrammet i opera 
o Magisterprogrammet i repetition 

● Stråkar 
● Blåsinstrument, slaginstrument och harpa 
● Komposition och musikteori 
● Orkester, kammarmusik och dirigering 
● Tidig musik 
● Doktorandskolan DocMus 

Avdelningen för musikpedagogik, jazz och 
folkmusik: 

● Jazzmusik 
o Nordic Masters in Jazz (NOMAZZ) 

● Folkmusik 
o Nordic Master in Folk Music (NoFo) 

● Musikpedagogik 
● Musikteknologi 

● Arts Management 

● Global Music Degree Programme 
(GLOMAS) 

● Doktorandskolan MuTri 
 

Teaterhögskolan har följande utbildningsprogram:

● Utbildningsprogrammet i skådespelar-
konst (på finska) (BA/MA) 

● Utbildningsprogrammet i dramaturgi 
(BA/MA) 

● Utbildningsprogrammet i regi (BA/MA) 
● Utbildningsprogrammet i skådespelar-

konst (BA/MA) 
● Utbildningsprogrammet i dans (BA) 
● Magisterprogrammet i konstnärlig fram-

ställning i dans (MA) 
● Magisterprogrammet i koreografi (MA) 
● Utbildningsprogrammet i ljusdesign (BA) 
● Utbildningsprogrammet i ljud (BA/MA) 

● Magisterprogrammet i danspedagogik 
(MA) 

● Magisterprogrammet i teaterpedagogik 
(MA) 

● MA Programme in Live Art and Perform-
ance Studies (MA) 

● MA Programme in Ecology and Con-
temporary Performance (MA) 

● Doktorandprogrammet i konstnärlig 
forskning inom teater, dans och per-
formance (Forskningscentret för teater, 
dans och performance (Tutke)

Bildkonstakademins undervisning ordnas vid två enheter: grundutbildningsenheten och forsk-

ningsenheten. Studerande kan avlägga studier för sin kandidat- och magisterexamen i bildkonst 

inom bildkonstens studieområden eller inom det separata Praxis-magisterprogrammet. 

Forskningsenheten: 

● Doktorandprogram 
● Konstnärlig forskning 
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Studieområden inom 
grundutbildningsenheten: 

● Skulptur 

● Måleri 

● Konstgrafik 

● Tid-rumkonst (fotografi, rörlig bild och 
plats- och situationsbunden konst) 

● Gemensam undervisning 

Dessutom ingår ”Praxis – magisterprogram i 
konst och utställningspraxis” i Bildkonst-
akademins grundutbildningsenhet. 

 

Dessutom ingår ”Praxis – magisterprogram i 
konst och utställningspraxis” i Bildkonst-
akademins grundutbildningsenhet. 
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6. Hur finansierar jag mina studier? 

 

× Studiestöd 

Studiestödet består av studiepenning och statsgaranti för studielån.  Studerande som bor på hyra i 

Finland kan dessutom få allmänt bostadsbidrag (se punkt allmänt bostadsbidrag). Syftet med studie-

stödet är att trygga utkomsten under studietiden. Studiestöd kan beviljas om du studerar på heltid, 

har framgång i studierna och är i behov av ekonomiskt stöd. Mer information om studiestödet hittar 

du på FPA:s webbsidor www.kela.fi/web/sv/studiestod och på Artsi: Studier -> Studerandes vardag 

och välmående -> Studiestöd och andra förmåner. Kontakta alltid FPA för att få exakt information 

om din individuella situation gällande studiestödet – din studiekamrat kan ha en annorlunda 

situation! 

● Studiestödet finansieras av staten och utbetalas månatligen. Studiepenningen är skattepliktig 

inkomst. Hur mycket du får i studiepenning påverkas av vilken läroanstalt du studerar vid, din 

ålder, om du bor självständigt eller hos en förälder, om du är gift och om du har barn. Studie-

penningens belopp för högskolestuderande som bor självständigt och inte har barn är 252,76 € 

från och med 1.8.2020. 

● Studielånet är ett statsgaranterat lån som man måste betala tillbaka. Om FPA beviljar dig stats-

garanti för studielån kan du ansöka om studielån hos den bank du själv väljer. Kom överens 

med din bank om räntan och återbetalningsschemat för ditt studielån. Beloppet av studielånet 

är högst 650 €/månad och 800 €/månad för studier utomlands. Du behöver inte lyfta studie-

lånet om du inte behöver det. Det lönar sig att be om en offert på studielån från flera banker 

eftersom lånevillkoren kan variera från bank till bank. Det är viktigt att bekanta sig noggrant 

med lånevillkor. 

● Om det sker ändringar i förhållandena efter att du har lämnat in din studiestödsansökan ska du 

omedelbart anmäla detta till FPA. Det lättaste sättet att anmäla ändringarna är via e-tjänsten på 

FPA:s webbplats (www.kela.fi/web/sv/studerande). Om du har fått för mycket i studiestöd 

eller om studiestöd har betalats utan grund kommer det att återkrävas. 

o Din maximala stödtid beror på examens omfattning och när du inlett dina första högskole-

studier. 

o Studiestödet beviljas först för avläggandet av den lägre högskoleexamen enligt dess om-

fattning. Efter att du har avlagt den lägre högskoleexamen, beviljas du studiestödet för 

avläggandet av den högre högskoleexamen. Antalet stödmånader beror på hur många 

månader du har kvar av den maximala stödtiden enligt studiernas omfattning, men för 

avläggandet av enbart högre högskoleexamen beviljas dock högst den maximala stödtiden 

som motsvarar examens omfattning. 

o Om en universitetsstuderande studerar under sommarmånaderna på heltid och avlägger 

studier som hör till examen, kan stödet beviljas även för juni, juli och augusti på basis av en 

separat ansökan. Notera att även sommarstudiestödet förbrukar den maximala stödtiden 

som normalt. Ansök om sommarstudiestöd antingen på nätet på FPA:s sida om studiestöd 

eller med blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet. 

o Om du blir sjuk mitt under studierna kan du bli sjukledig. I stället för studiestöd kan du få 

sjukdagpenning för sjukdomstiden. Mer information: www.kela.fi/web/sv/for-vem-om-du-

blir-sjuk.  

 

Framgång i studierna 

För att du ska kunna få studiestöd måste du göra tillräckliga framsteg i studierna. Om du inte gör 

tillräckliga framsteg i studierna kan FPA skicka en begäran om utredning till dig. Besvara den och 

uppge orsakerna till att dina studier fördröjts. Du kan fortfarande få studiestöd om det finns en god-

tagbar orsak till att din studietakt tillfälligt varit långsam. Godtagbara orsaker kan till exempel vara 
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att du eller en nära anhörig har drabbats av sjukdom eller att din livssituation varit svår på något 

annat sätt. FPA kan också förutsätta att du inom en viss tid fullgör de studieprestationer som krävs. 

FPA drar in ditt studiestöd om du: 

● inte svarar på FPA:s begäran om utredning, eller 

● inte framför någon godtagbar orsak till att studierna framskrider långsamt. 

Studiestödet kan även återkrävas om antalet studieprestationer varit synnerligen litet och det av 

omständigheterna framgår att du inte ens haft för avsikt att studera. Om du vill minska antalet 

stödmånader som beaktas vid kontrollen av studieframgången kan du annullera stöd eller betala 

tillbaka stöd som redan betalats ut. Det lönar sig att annullera stödet om det läsår då dina studier 

har fördröjts ännu pågår. Mer information: www.kela.fi/web/sv/studieframgang-framgang-i-

hogskolestudier. 

Om du lyfter studielån under dina högskolestudier som leder till examen och avlägger din examen 

inom tidsfristen kan du få studielånskompensation. Studielånskompensationen innebär att FPA 

betalar en del av ditt studielån. Det är möjligt att få studielånskompensation om du 1.8.2014 eller 

senare påbörjat dina första högskolestudier som leder till examen. Mer information: www.kela.fi/ 

web/sv/studielanskompensation. 

 

Studiestödets inkomstkontroll 

De inkomster som du förtjänar under året påverkar ditt studiestöd. Inkomster som beaktas i 

studiestödets inkomstkontroll är bland annat: 

● löneinkomst 

● skattepliktiga socialförmåner och vuxenutbildningsstöd 
● aktieutdelning 

● hyresinkomst 

● familjepension 

● semesterpenningar och naturaförmåner 

● frilansarvoden 

● reservistlön. 

Dessutom beaktar FPA stipendier som inkomster i studiestödets inkomstkontroll. Stipendier som 

beviljats för utbytesstudier beaktas dock inte som inkomst. Studiepenning, bostadstillägg och 

studielån beaktas inte heller som inkomst. 

Årsinkomstgränsen fastställs utgående från hur många månader du haft studiestöd under kalender-

året. Du måste själv se till att din årsinkomst inte stiger över din årsinkomstgräns, eftersom FPA inte 

kontrollerar inkomster vid betalningen av studiestödet. Inkomstkontrollen görs i efterhand efter att 

beskattningen färdigställts. Om du tjänar mer än inkomstgränsen, kräver FPA tillbaka det studiestöd 

som betalats ut för mycket. Beloppet höjs med 7,5 procent enligt lagen om studiestöd. Du kan 

undvika situationen genom att frivilligt betala tillbaka studiestöd, vilket ska göras senast i slutet av 

april som följer stödsåret. Du kan kontrollera din årsinkomstgräns samt annullera eller betala till-

baka studiestöd på FPA:s webbsidor www.kela.fi/web/sv/studiestod-egna-inkomster. 

 
× Allmänt bostadsbidrag 

Studerande som bor på hyra i Finland kan få allmänt bostadsbidrag. Det allmänna bostadsbidraget 

gäller per hushåll. Bostadsbidragets storlek beror på antalet vuxna och barn i hushållet, i vilken 

kommun bostaden är belägen och det totala beloppet av hushållets bruttomånadsinkomster. 

Till samma hushåll hör: 

● släktingar som bor i samma bostad (makar, sambor, far- och morföräldrar, föräldrar och barn) 

● makar och minderåriga barn som bor på annat håll 

http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-annullera-och-betala-tillbaka-studiestod
http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-annullera-och-betala-tillbaka-studiestod
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● personer som har ett gemensamt hyresavtal 

● personer som hyr en del av en bostad med ett separat hyresavtal, om de enligt hyresavtalet eller 

en bilaga till det är ansvariga för hyran för hela bostaden. 

Till olika hushåll hör: 

● personer som hyr en del av en bostad med ett separat hyresavtal, om de inte är nära släktingar 

eller om de enligt hyresavtalet eller enligt en bilaga till det inte är gemensamt ansvariga för 

hyran för hela bostaden. 

● huvudhyresgästen och en underhyresgäst, om de inte är nära släktingar 

OBS! FPA tolkar att de personer som har ett gemensamt hyresavtal har ett gemensamt hushåll. 

Därför är det bäst att teckna ett separat hyresavtal för varje rum om man bor i en kompisbostad 

tillsammans med andra människor så att hyresgästerna inte anses höra till samma hushåll i studie-

stödets inkomstkontroll. När man bor i en kollektivbostad där alla invånare har sina egna rum och 

separata hyresavtal, utgör invånarna inte ett hushåll utan varje person söker bostadsbidrag indi-

viduellt för sitt eget hushåll. 

Du kan kontrollera beloppet av bostadsbidraget med en räknare på FPA:s webbsida: www.kela.fi. 

När bostadsbidragets belopp beräknas uppskattas varje persons inkomst antingen som fortlöpande 

inkomst (regelbundna månadsinkomster) eller genomsnittlig inkomst (det månatliga genomsnittet 

av årsinkomsterna, gäller oftast studerande och frilansare). Studiepenningen beaktas som inkomst 

i samband med bostadsbidraget, studielån beaktas inte. Bostadsbidraget beaktas inte som inkomst 

i samband med studiestödet. Bostadsbidraget betalas även för sommarmånaderna, även om du inte 

avlägger studier under den tiden. 

Mer information: www.kela.fi/asumiseen-tukea-opiskelijalle. 

 
× Utkomststöd 

Utkomststödet är den form av utkomstskydd som kommer i sista hand. Om du inte kan få studiestöd 

måste du i första hand klara dig på något annat sätt än med hjälp av grundläggande utkomststöd 

(t.ex. med arbetslöshetsförmåner, förvärvsarbete eller vuxenutbildningsstöd). Utkomststöd kan 

beviljas en person vars inkomster, tillgångar och socialförmåner (studiestöd, arbetslöshetsersätt-

ning) inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Man ansöker om stödet hos FPA. I stöd 

betalas det belopp med vilket personens utgifter som berättigar till stöd överskrider de disponibla 

inkomsterna och tillgångarna. 

Som studerande kan du ha rätt till grundläggande utkomststöd. Detta kan vara fallet om du inte får 

studiestöd av följande orsaker: 

● du har inte beviljats statsgaranti för studielån eller inte fått studielån från banken 

● du har redan utnyttjat hela den tid för vilken du kan få studiestöd 

● ditt studiestöd har dragits in på grund av otillräcklig framgång i studierna 

● du har inte beviljats studiestöd eller studiestödet har dragits in av någon annan orsak. 

Det är svårare för studerande att få utkomststöd, eftersom studeranden kan förpliktas att ansöka 

om studielån om hen är berättigad till lånet. Om du inte har lyft studielånet, kan du inte få ut-

komststöd. 

Mer information: www.kela.fi/web/sv/utkomststod-studerande. 

 
× Stipendier 

Det är alltid en bra idé att ansöka om stipendier. Ju mer aktiv du är på att lämna in ansökningar, 

desto bättre chanser har du att bli tilldelad stipendier. Mer information på Artsi: Studier -> Stude-

randes vardag och välmående -> Stipendier. 
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En lista över stipendieutgivare finns på studentkårens Konstkalender och FSF:s databas på adressen 

http://apurahat.syl.fi. Internet är av nytta på många sätt när man vill söka stipendiemöjligheter. Det 

lönar sig att kontakta även kulturkansliet i din hemort och fråga om ansökningstider och -grunder 

för stipendier. 

 
× Arbete 

● På läroinrättningarnas anslagstavlor finns ofta information om lämpliga arbetserbjudanden, så 

missa dem inte. 

● Konstnärsbanken på studentkårens webbplats förmedlar studerandes kontaktuppgifter till 

kunder som vill ha någon att uppträda på sina tillställningar eller som vill hitta en lärare eller 

någon annan som kan utföra tjänster i konstbranschen. Alla medlemmar av studentkåren kan 

annonsera kostnadsfritt på Konstnärsbanken om vilken talang förknippad med konst som helst. 

Konstnärsbanken finns på adressen: www.taiyo.fi/taiteilijapankki. 

● På studentkårens webbsida finns även en lista över arbetserbjudanden som skickats till stu-

dentkåren: www.taiyo.fi/avoimia-tyotarjouksia. 

● På Facebook finns flera grupper som man kan gå med i för att få information om jobb och vika-

riat inom sitt område.  

● Vanliga arbetsplatser för studerande är bl.a. affärer och varuhus; restauranger, snabbmats-

restauranger, kaféer; Alko; Posti, HRT och lokaltjänster (fastighetsskötsel, bevakning, städning). 

● Man kan söka arbete på de offentliga arbets- och näringstjänsternas webbplats på adressen 

www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html. 

● Sibelius-Akademins studerande kan hitta privatelever genom att hålla ett öga på t.ex. Sibelius-

Akademins och musikskolornas anslagstavlor och Artsi. Du kan även annonsera i KonSts Konst-

närsbank om du är intresserad av att undervisa privatelever. Det lönar sig också att kontakta 

(även privata) musikskolor, musiklekskolor samt medborgar- och arbetsinstitut om du är 

intresserad av att undervisa. 

● Du kan kontakta stadens skolor och musikinstitut och fråga om vikariat, bl.a. via www.edu.hel.fi 

och www.musicedu.fi/sml-pahkinankuoressa/jasenoppilaitokset. 

● Förutom studentkårens Konstnärsbank förmedlar även bl.a. Sibelius-Akademins programtjänst 

Primo och många programbyråer, som Helsingin Juhlamusiikkipalvelu, uppträdanden av musi-

ker och andra konstnärer. Arbetsförmedlingsföretagen som Seure t.ex. förmedlar vikarier till 

grundskolor i Helsingforsregionen. 
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7. Hur kan jag utnyttja studentrabatter och hur fungerar 

studentlivet? 

 

× Måltider 

Studerande som har studentkortet är berättigade till att äta lunch till ett förmånligt pris i student-

restauranger. För ett par euro får man utöver huvudrätt även dryck, sallad och bröd. Bildkonst-

akademin, Teaterhögskolan och Sibelius-Akademins N- och M-hus har alla sina egna student-

restauranger. En sammanställning av öppettider och kontaktuppgifter (bl.a. restaurangernas 

hemsidor samt lunchlistor) finns på studentkårens webbplats på www.taiyo.fi/jasenille/ 

opiskelijaruokailu. Konstuniversitetets studerande kan äta även på andra universitets student-

restauranger, t.ex. på UniCafe-restauranger vid Helsingfors universitet. Unicafe Ylioppilasaukio på 

Brunnsgården är öppet också på kvällarna till kl. 19 samt på lördagarna. 

 
× Resande 

Närtrafik 

Betalningsmedlet i huvudstadsregionens kollektivtrafik är ett resekort eller en mobilapplikation, 

som duger i kollektivtrafiken i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och några andra närliggande 

kommuner. Som användare av resekort kan du resa enkelt från en stad till en annan – med buss, 

närtåg och i Helsingfors även med metron, spårvagn samt med Sveaborgsfärjan. Våren 2019 ersatte 

de nya zonerna biljettområdena som baserat sig på kommungränserna, mer info finns på HRT:s 

webbsidor. 

Du kan ladda det personliga resekortet med tid dvs. period eller med pengar dvs. värde. Resekortet 

kan laddas i HRT:s serviceställen och automater, VR:s biljettförsäljningsställen, R-kiosker i huvud-

stadsregionen och i några mataffärer. Det närmaste försäljningsstället kan hittas på www.hsl.fi/sv/ 

biljetter-och-priser/sok-forsaljningsstalle. 

Den studerande som är fast bosatt i huvudstadsregionen får en rabatt på 45 % på periodbiljetter 

laddade på resekortet, själva kortet kostar 5 euro. De som bor i huvudstadsregionen tillfälligt är inte 

berättigade till studentrabatt (med undantag av utbytesstuderande) och de kan skaffa endast ett 

innehavarkort. Tillfälligt boende ska anmälas genom flyttanmälan till kommunens magistrat, som 

ger ett hemortsintyg som behövs för att köpa ett resekort. Mer information: www.hsl.fi/liput-ja-

hinnat/alennusliput/opiskelijat. 

I fortsättningen kan du uppdatera din rätt till studentrabatt genom att besöka vilket serviceställe 

som helst och att uppvisa ditt studentkort med giltig läsårsdekal. Om du inte har ett studentkort kan 

du få rabatt genom att fylla i en blankett i ditt akademis studietjänster och ta den till HRT-service-

punkten. För att undvika rusning har HRT öppnat även tillfälliga serviceställen bl.a. i huvudbygg-

naden vid Helsingfors universitet. 

Mer information: www.hsl.fi/sv. 
 

Annan trafik 

● När du reser med tåg får du rabatt mot uppvisande av ditt studentkort (om du inte ännu har fått 

ditt kort, kontakta VR för mer info). Man ska alltid visa upp studentkortet vid köpet och biljett-

kontroll. Kortet ska ha en giltig läsårsdekal. Mer information: www.vr.fi. 

● Inom busstrafiken får studerande studentrabatt på Matkahuolto, som följer de rabattvillkor som 

bussbolagen har meddelat. Studerande får rabatt mot uppvisande av ett giltigt studentkort. 

Onnibus däremot erbjuder billiga bussförbindelser till flera städer i Finland. Mer information: 

www.matkahuolto.fi och www.onnibus.fi. 
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● När det gäller flygtrafiken är det bl.a. Kilroy Travels (www.kilroytravels.fi) som beviljar student-

rabatt. Kolla också flygbolagens (bl.a. www.finnair.fi) och andra resebyråers förmåner! 

 
× Studerandes guide till kollektivtrafiken 

För att göra resandet mer enkelt för dem som flyttar från utanför Helsingfors ger vi här ett informa-

tionspaket om hur man ska använda Helsingfors kollektivtrafik. 

● Den snabbaste rutten mellan två adresser var som helst i huvudstadsregionen kan sökas på 

www.reittiopas.fi. 

● För att få bussen att stanna ska man vifta med handen både i centrum och annanstans. Annars 

är det inte garanterat att bussen stannar. Man stiger på bussen alltid via den främre dörren hos 

föraren. Visa upp ditt resekort för kortläsaren eller om du inte har det ska du köpa biljett av 

föraren. När du är framme och vill stiga av, tryck på Stop-knappen. Vanligen stiger man av bus-

sen genom mittdörren eller bakdörren, genom framdörren stiger man av endast i rusningstid 

när man inte kan ta sig till bakre delen av bussen. 

● Vanligen stannar spårvagnen på hållplatsen utan att man behöver vifta med armen, speciellt om 

det står många människor på hållplatsen. Men om du är den enda personen där, är det bäst att 

signalera på något sätt så att man inte missar spårvagnen. Du kan stiga på spårvagnen via vilken 

dörr som helst – tryck på öppningsknappen på dörren. Spårvagnsförarna säljer inte biljetter, så 

man ska betala sin resa med resekortet eller köpa biljett i förväg. Det är inte rekommendabelt 

att resa utan biljett, eftersom man måste betala dyra böter om man åker fast. Om du däremot 

har glömt ditt kort laddat med tid av misstag t.ex. i en annan jackas ficka och du får böter, kan 

du slippa betala böter genom att gå till ett serviceställe och visa upp biljetten i efterhand. 

● Man behöver inte signalera åt närtåget, eftersom tåget aldrig passerar utan att stanna (förutsatt 

att stationen i fråga är en av stationerna på rutten). Man kan stiga på och av via vilken dörr som 

helst. Det är inte möjligt att köpa biljett på närtågen, och man ska betala sin resa med resekortet 

eller köpa biljett i förväg i biljettautomaterna på stationerna.  

● Metron är ett snabbt och punktligt sätt att ta sig fram. Man behöver inte signalera åt den och det 

finns inga Stop-knappar. Det finns ju en röd öppningsknapp i närheten av dörren ifall dörren 

inte öppnas.  

● Cykel är ett bra fortskaffningsmedel. I centrum av Helsingfors är den oftast snabbare och billig-

are än andra transportmedel, och när man trampar höjer man samtidigt sin fysiska kondition 

som extra bonus. Begagnade cyklar kan köpas till ett förmånligt pris från t.ex. polisens auktion-

er eller på nätet. Man ska cykla på cykelbanan, inte på trottoaren. Kom ihåg att Helsingfors 

nätverk av cykelbanor inte täcker hela staden. Reseplaneraren för cykling och gång visar de 

bästa cykelrutterna för dig på adressen https://pk.reittiopas.fi/sv. 

● I Helsingfors, Esbo och Vanda kan man använda stadscyklar från april till oktober. Efter regi-

streringen kan man köpa ett abonnemang för en dag, en vecka eller för en hel säsong till ett för-

månligt pris. Du kan sedan ta i bruk en cykel på vilken cykelstation som helst och använda den i 

30 minuter utan tilläggsavgifter. Efter användningen kan du återlämna cykeln till vilken cykel-

station som helst. Registreringen och mer information via www.hsl.fi/sv/stadscyklar. 

 
× Andra rabatter och förmånliga tjänster 

● Alla Konstuniversitetets egna produktioner är gratis för universitetets studerande (med undan-

tag för vissa Siba-konserter): studerande har rätt till en gratis biljett till alla Sibelius-Akademins 

evenemang och två gratisbiljetter till alla Teaterhögskolans evenemang. Bildkonstakademins 

utställningar är alltid gratis, och även Sibas examina är öppna och gratis för alla. Information 

om olika evenemang finns t.ex. i Artsi på https://artsi.uniarts.fi/en/whats-on/events. 
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● Helsingfors stadsorkester, Radios symfoniorkester och Operan ger alla rabatter för studerande. 

HSO:s och RSO:s repetitioner är gratis för Siba-studerande. 

● De flesta teatrar säljer biljetter med studentrabatter. 

● De flesta konstmuseer ger studentrabatter. Åtminstone Ateneum, Kiasma, Konstmuseet Sine-

brychoff och Helsingfors Konstmuseum har också vissa tider när man kan besöka museet gratis. 

● Finnkinos biografer ger en studentrabatt på 10-30 % beroende på visning. 

● Notbutiken Ostinato, som ursprungligen grundades av konststuderande, ger 10 % studentrabatt 

till alla Konstuniversitetets studerande. 

● Finska Vandrarhemförbundet erbjuder rabatt på vandrarhemskortet och andra studentför-

måner på sina vandrarhem. 

● Franks webbplats har hundratals andra studentrabatter från resebiljetter, tidskrifter, kläder, 

elektronik, hotell och restauranger. Kolla utbudet på www.frank.fi! 

 
× Fester 

● KonSt samt dess akademisektioner och ämnesföreningar ordnar fester flera gånger om året. 

Hösten inleds med introduktionsdagen för nya studerande och gulnäbbsintagningar, och under 

vårterminen firar studentkåren sin årsdag. Kom ihåg att läsa våra nyheter! 

● Man kan ibland delta i andra studentkårers fester med eller utan inbjudan. Man kan få mer info 

bl.a. i KonSts veckobrev, på sociala medier och från andra högskolor. 

● Nationerna (Savolax nation, Tavastlands nation, Södra Finlands nation osv.) erbjuder möjlighet-

er till att delta i alla slags hobbyer och fester och träffa människor från andra studieområden. 

Mer information: http://nation.fi/nationer. 
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8. Hur kan jag ta hand om mitt eget och andras välmående? 

 

× Motionstjänster 

Motion är en viktig del av ett hälsosamt liv. Den förebygger uppkomst av möjliga belastningsskador 

och upprätthåller psykiskt välmående. Konstuniversitetet har förhandlat fram en förmånlig 

motionsavgift för studerande. 

● Konstuniversitetets närvarande examensstuderande kan använda tjänster vid Unisport som ägs 

av Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Du kan t.ex. träna, väggklättra, spela spel som 

badminton och innebandy eller afrodansa – allt detta med en motionsavgift! Mer information 

finns på www.unisport.fi. De som studerar i Kuopio kan däremot använda SYKETTÄ-motions-

tjänster (https://sykettä.fi/kuopio). 

● Helsingfors stad erbjuder mångsidiga möjligheter för friluftsliv samt förmånliga motionstjänst-

er, man kan få studentrabatt t.ex. i många simhallar. Mer information: www.hel.fi/kulttuurin-ja-

vapaa-ajan-toimiala/sv/tjanster/motion-och-friluftsliv/motion-och-friluftsliv. 

● NYT-motionen bjuder på mångsidig och avgiftsfri motion för Helsingforsbor mellan 18 och 29, 

mer info på www.nytliikunta.fi. 

● Dessutom har studerande vid Sibelius-Akademin möjlighet att delta i gympagrupper; mer infor-

mation ges i början av terminen. 

● Konstuniversitetets studerande och anställda får använda gymmet på Teaterhögskolan. 

Mer information om motionstjänster på Artsi: Studier -> Studerandes vardag och välmående -> 

Motion och rekreation. 

 
× Hälsa och välmåendetjänster 

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder hälsovård, mentalvård, tandvård och nät-

tjänster (rådgivningsservice, hälsodatabanken) för närvarande grundexamensstuderande vid uni-

versitetet. SHVS:s köer är ibland långa, så kom ihåg att svara på hälsoenkäten som skickas till första 

års studerande på hösten! Mer information på www.yths.fi och www.taiyo.fi/pa-svenska/ halsa-och-

valstand samt på Artsi: Studier -> Studerandes vardag och välmående -> Hälsovård. 

Studerandenas stödcentral Nyyti främjar studerandenas mentala hälsa genom att tillhandahålla 

mångsidig information och aktiviteter om mental välbefinnande och hantering av vardagen medan 

du studerar. Du kan delta i chattar, nätgruppernas diskussioner och exempelvis en ”livskunskaps-

kurs”. Närmare information om Nyytis tjänster samt annan nyttig information om studier och livet 

finns på Nyytis webbsida: www.nyyti.fi. Man behöver inte någon annan orsak till att kontakta än lust 

att prata med någon! 

Konstuniversitetet erbjuder examensstuderande följande avgiftsfria tjänster: 

● Studiepsykologen stöder alla examensstuderande vid Konstuniversitetet i frågor som rör lä-

rande, studier och välmående. Vanliga ämnen som diskuteras vid studiepsykologens rådgiv-

ningssessioner inkluderar utmaningar med framsteg av studier, prestationsbesvär, motivation, 

tidsstyrning, förhalning, inlärningssvårigheter och utmaningar relaterade till konstnärsidentitet, 

utexaminering och arbetslivet. Ytterligare information finns på KonSts webbsida www.taiyo.fi/ 

jasenille/hyvinvointi-ja-terveys samt på Artsi: Studier -> Studerandes vardag och välmående -> 

Studiepsykolog. 

● Med universitetspräst Hanna Similä kan man prata om glädje, saknad, sorg, ledsnad och vanlig 

vardag. Diskussionerna sker i förtroende och du får välja vad de handlar om. Universitetspräs-

ten kan kontaktas oavsett religiösa åsikter, övertygelse eller om du hör till kyrkan eller inte. Ta 

kontakt och boka tid: tfn 050 533 1562 eller hanna.simila@evl.fi. Mer information på Artsi: 

Studier -> Studerandes vardag och välmående -> Universitetspräst. 
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● Konstuniversitetet har tagit i bruk ett av rektorn godkänt antidrogprogram för studerande. Det 

är ett åtgärdsprogram för att förebygga droganvändning hos de studerande och stöda inter-

ventioner vid problem. Antidrogprogrammet är utarbetat i samarbete med studentkåren, hälso-

vårdare och läkare på SHVS, studiepsykologen, studentprästen och studiecheferna. 

Mer information om studerandes välmående finns på Artsi: Studier -> Studerandes vardag och väl-

mående. 

 
× Likabehandling 

Enligt Finlands grundlag är alla lika inför lagen. Denna bestämmelse kompletteras av ett diskrimi-

neringsförbud enligt vilket ingen utan godtagbart skäl får särbehandlas på grund av kön, ålder, 

ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan 

orsak som gäller hens person. Jämställdhet mellan könen främjas i samhällelig verksamhet och i 

arbetslivet. 

Varje medlem i universitetssamfundet ansvarar för främjande och övervakning av jämställdhet. Det 

är särskilt universitetets lednings och chefernas skyldighet. Konstuniversitetet har utsett kontakt-

personer, som de studerande, lärarna och den övriga personalen kan kontakta ifall de blir utsatta 

för diskriminering eller sexuella trakasserier. Mer information och kontaktuppgifter på Artsi: 

https://artsi.uniarts.fi/sv/personalarenden/for-personal/samarbete-arbetarskydd-och-

jamstalldhet/jamstalldhet. 

Studentkåren har också sina egna trakasserikontaktpersoner som vid behov ger kamratstöd och råd 

åt studerande i situationer av osaklig bemötande. Med dem kan studerande diskutera saken konfi-

dentiellt. Kontaktuppgifter till studentkårens trakasserikontaktpersoner finns på KonSts webbsida 

på www.taiyo.fi/pa-svenska/halsa-och-valstand. 

 

Hantering av osakligt bemötande 

Konstuniversitetets centrala mål innefattar att sköta om personalens och de studerandes väl-

mående, erbjuda en trygg och jämlik miljö samt främja positiv och fungerande växelverkan. Varje 

medlem i universitetssamfundet ansvarar för sin egen del för atmosfären och medlemmarnas 

välmående inom det egna studie- och arbetssamfundet. Var och en har även rätt till sakligt be-

mötande eftersom detta är en grundläggande förutsättning för ett fungerande arbets- och studie-

samfund. 

På Konstuniversitetet råder nolltolerans för osakligt bemötande. Detta innebär att: 

● ingen form av osakligt eller ojämlikt bemötande tolereras,  

● man inom organisationen som helhet satsar på att förebygga mobbning och trakasserier,  

● var och en som blir vittne till osakligt bemötande är skyldig att ingripa,  

● personer som utsätts för osakligt bemötande genast berättar om detta, och hen uppmuntras och 

erbjuds stöd för detta, och  

● situationer som kommit arbetsgivaren till känna ska utredas utan dröjsmål på ett lämpligt sätt. 

Konstuniversitetet har också särskilda anvisningar för att förebygga osakligt bemötande och tra-

kasserier. Mer information på Artsi: Studier -> Studerandes vardag och välmående. 

 
× Rättshjälp och rådgivningsservice 

Medvetenheten om en gemensam etisk värdegrund lägger grunden för Konstuniversitetets verk-

samhet. Utöver lagar, förordningar och riktlinjer styrs Konstuniversitetets anställdas och stude-

randes verksamhet av etiska regler, som fastställer principer för god vetenskaplig, konstnärlig och 

pedagogisk praxis.  
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Konstuniversitetets etiska kommitté koordinerar och övervakar utbildning i forskningsetik, hand-

leder och instruerar i forskningsetiska frågor, utvärderar hur etiska principer beaktas i forsknings-

projekten, ger ett utlåtande på begäran om etisk godtagbarhet gällande forskningsprojekten som 

håller på att planeras, främjar och driver diskussionen om forskningsetik vid universitetet samt 

följer den nationella och internationella utvecklingen inom forskningsetik. Konstuniversitetets alla 

personal- och studerandegrupper är representerade i den etiska kommittén. Du kan bekanta dig 

med den etiska kommitténs arbete på kommitténs webbsida på Artsi. 

Allmänna rättshjälpsbyråer ger rättshjälp till personer vars inkomster understiger en viss 

inkomstgräns antingen utan kostnad eller mot delvis ersättning. Byråerna ger rättshjälp i samband 

med skilsmässo-, underhålls-, faderskaps-, boupptecknings-, testaments-, hyres- och skatteärenden 

och brottmål. Mer information: www.oikeus.fi/oikapu/helsinki. 

Pykälä rf är en fakultetsförening för juris studerande vid Helsingfors universitets juridiska fakultet. 

Pykälä rf:s rättshjälpsutskott erbjuder juridisk rådgivning för Konstuniversitetets studerande via 

telefon, e-post eller personliga möten. Service erbjuds på finska, svenska och engelska. Verk-

samheten är avgiftsfri men kunderna ska betala de möjliga direkta kostnaderna. Mer information: 

www.pykala.fi/oikeusapu. 

Hyresgästernas centralförbund erbjuder allmän rådgivning (tfn 0600 9 1515; 1,92 €/min + lsa) samt 

kostnadsfri medlemsrådgivning (tfn 09 4770 360). Mer information: www.vuokralaiset.fi. 

Genom att vara medlem i en arbetstagarorganisation inom ditt område är du berättigad till re-

spektive organisations rättshjälp och avtalsrådgivning. Många arbetstagarorganisationer erbjuder 

ett enskilt studentmedlemskap om man inte kan uppfylla de krav som det vanliga medlemskapet 

ställer. 

 
× Andra socialtjänster 

● FMHF:s (Föreningen för Mental Hälsa i Finland) SOS-kriscenter erbjuder psykisk hjälp och stöd 

vid krissituationer i Västra Böle, och kristelefonen erbjuder samtalsstöd på numret (09) 2525 

0111. Mer information: www.mielenterveysseura.fi/sv. 

● Seta rf är en nationell frivilligorganisation som arbetar för att förbättra hbtiq-personers ställ-

ning i samhället. Mer information: https://sv.seta.fi. 

● Syftet med Sexpo-stiftelsens verksamhet är att främja varje individs rätt till lycklig och harmo-

nisk sexualitet. Mer information: www.sexpo.fi. 

● På HNS-polikliniken för könssjukdomar undersöks och behandlas patienter som lider av köns-

sjukdomar. Polikliniken ger även förebyggande rådgivning. Polikliniken fungerar på Hud- och 

allergisjukhuset (Mejlansvägen 2) och patienterna kan komma utan tidsbokning eller remiss. 

Mer information: www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/iho-ja-allergiasairaala/poliklinikat/ 

Sivut/Sukupuolitautien-poliklinikka.aspx. 

● På Aids-stödcentralen får man information och stöd i frågor som gäller hiv-smitta och aids. Mer 

information: tfn 0207 465 705, www.aidstukikeskus.fi och www.positiiviset.fi. 

● A-kliniker erbjuder vård, information och utbildning för missbrukare och deras nära anhöriga. 

Mer information: www.a-klinikka.fi och www.paihdelinkki.fi/sv. 

● Irti Huumeista rf erbjuder stöd och hjälp till såväl narkotikamissbrukare som deras anhöriga. 

Mer information: www.irtihuumeista.fi. 

● På Kyrkans familjerådgivningscentral diskuterar man och reder ut problem som berör par-

relationer, familjeliv eller människans eget liv. Tjänsterna är avgiftsfria. Mer information: 

https://evl.fi/forstasidan. 

● Vid Helsingfors stads socialcentraler finns det socialservicebyråer, en familjerådgivningsbyrå 

och en A-klinik. Mer information: www.hel.fi/sote. 

  



 

28 

9. Hur kan jag hitta min egen plats i gruppen? 

 
Vid Konstuniversitetet finns Finlands största samfund av unga konstnärer. Du är en viktig del av 

gemenskapen som dig själv, som konstskapare. Du är en del av ditt eget läroämne, din akademi, 

studentkåren och universitetet och många andra referensgrupper. Gemenskapen byggs genom dess 

medlemmars egen insats för gemenskapen. 

”Enligt Konstuniversitetets studentkår är Konstuniversitetets uppgift att möjliggöra utvecklingen av 

konst, vetenskap, bildning och kultur. För oss är Konstuniversitetet en fördomsfri föregångare inom 

sitt område, ett universitet som förenar sina olika akademier på ett modigt sätt.” 

- KonSts linjepapper om utvecklingen av Konstuniversitetet 

Hur kan vi nå detta? Varje medlem kan påverka vilken slags gemenskap vi har. Studentkårens 

verksamhet, sektioner och föreningar eller ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant i för-

valtningen är alla bra alternativ, men endast fantasin sätter gränser för hur du vill påverka. Men allt 

utgår från människor och relationer mellan människor. 

Tankar och förslag för att skapa gemenskapen: 

● Lägg aktivt märke till vad du har gemensamt med andra. Alla våra studerande har kommit till 

universitetet för att utveckla sina kunskaper och färdigheter, fast var och en har sitt eget om-

råde och sin egen bakgrund. Ju mer du hittar likheter, desto lättare är det för dig att möta nya 

människor. 

● Var dig själv! Förutbestämda mallar gagnar ingen och du behöver inte vara av samma åsikt som 

de andra för att vara en del av gemenskapen. De starkaste och tryggaste samfunden är sådana 

där man kan ha olika åsikter om saker och ändå anse att alla hör till gemenskapen. 

● Var nyfiken! Gå och bekanta dig med andra akademiers verksamhet, gå till konserter, utställ-

ningar, gallerier och ta med en kompis. Information om evenemang hittar du t.ex. på universi-

tetets externa webbplats och på Artsi. Du kommer att höra, se och känna allt möjligt. 

● Lyssna på och berätta historier! Var och en har sin egen väg och sitt eget perspektiv, och utbytet 

av tankar är mycket givande. Även om man lyssnar på någons historia behöver man inte vara av 

samma åsikt med hen. 

● Introducera människor till varandra! Om du känner två roliga typer från olika akademier och 

introducerar dem till varandra, blir hela universitetets sociala nätverk starkare. 

● Ge beröm! Konstområdet har en stark tradition av kritiska utvärderingar och diskussioner. Fast 

de är ju viktiga, kan du balansera miljön genom att lägga märke till och lyfta fram de saker som 

någon annan är bra på. Orden kan skapa avstånd eller gemenskap, och därför ska man välja sina 

ord rätt. 
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ÖNSKAR DIG LYCKA TILL MED STUDIE-

STARTEN OCH DITT FÖRSTA STUDIEÅR! 
 


