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Konstuniversitetets studentkårs strategi 2022–2026 

 

 

Strategidokumentet för Konstuniversitetets studentkår är ett hjälpmedel, som styr verksamheten, för 
studentkårens (i fortsättningen KonSt) medlemmar. Med hjälp av strategin kan man förutse studentkårens 
framtid och anteckna gemensamma utgångspunkter och mål som KonSt står för. Strategin bidrar till 
prioriteringen och tolkningen av verksamhetens utvecklingstrender. Strategin skapar också systematik 
och kontinuitet över styrelseperioder. 

Delegationen övervakar verkställandet av strategin och genomförandet av målen. Studentkårens styrelse 
och personal ansvarar för genomförandet av strategin. De praktiska åtgärderna anges närmare i 
genomförandeplanen för strategin, där man fastställer mätare för uppföljningen av uppnåendet av mål. 

KonSt ska i enlighet med 46 § i universitetslagen vara 

”en förenande länk för sina medlemmar och främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och 
studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället. 
Studentkåren har till uppgift att delta i universitetets fostringsuppgift, som det föreskrivs om i 2 §, 
genom att förbereda de studerande för ett aktivt, medvetet och kritiskt medborgarskap.” 

Strategin består av en vision, värden och mål. Visionen anger vad KonSt med hjälp av sin strategi vill uppnå 
och målen skapar konkretion och sätt för att uppnå visionen. För KonSt:s verksamhet utgör värdena en 
grund för alla val, beslut och lösningar. Värdena och målen har ingen angelägenhetsgrad sinsemellan. 

 

 

 

Vision 

KonSt är Finlands mest inflytelserika gemenskap för studerande inom konstbranschen. Den tar hand om 
studerandena och deras verksamhetsförutsättningar vid universitetet och i samhället. 
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Värden 

 

Konst, vetenskap och bildning 

Konsten är en del av bildningen. Konsten är fri och alla får skapa och uppleva konst. Rätten till fritt uttryck, 
konst och kultur är en förutsättning för medborgarsamhället och demokratin. Konsten har flera uppgifter 
som studentkåren på ett jämlikt sätt värnar om. Konsten är värdefull i sig, och konsten och vetenskapen 
inspirerar varandra och bygger en vidsträckt bildning. KonSt har en betydande roll i upprätthållandet av 
bildning och konst i det finländska högskolefältet. 

 

Ekologisk aspekt 

Att förebygga klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald är vår generations viktigaste uppgifter och 
den ekologiska aspekten styr KonSt:s verksamhet på alla nivåer. KonSt beaktar miljöeffekterna till 
exempel vid valen av resor, serveringar, placeringar och upphandlingar. Den uppmuntrar sina medlemmar 
att även vid konstskapandet ta den ekologiska aspekten i beaktande. 

 

Kritiskhet 

Konsten är en kraft som utvecklar samhället och i konststudierna ingår kritiskheten, ställningstagandet 
och viljan att utvecklas. Den socialt hållbart, feministiskt och antirasistiskt fungerande KonSt förnyar aktivt 
konsten, konstbranschen och samhället.1  Studentkåren är större än sin storlek och kan påverka frågor 
som den anser viktiga. KonSt reagerar inte bara på förändringar utan också strävar efter att vara en positiv 
katalysator. Den granskar sin egen verksamhet genom att lyssna och lära sig nytt. 

 

Gemenskap och jämlikhet 

KonSt satsar på gemenskapen och gemenskapens välbefinnande. KonSt bygger upp en jämlik och 
mångsidig studentgemenskap och skapar med sin verksamhet högskolekultur som är en god och trygg 
miljö för alla. KonSt stöder studerandena i vardagens smidighet vid universitetet och tar hand om 
förverkligandet av individens intressen. KonSt arbetar för att varje studerande vid universitetet har en 
jämlik ställning oavsett bakgrund, studieprogram, studiespråk, akademi eller studiestad. KonSt följer i all 
sin verksamhet principerna för tryggare rum. 

 

 

1 Feminismen och antirasismen innebär för KonSt att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter för att enligt 
sin förmåga och oavsett bakgrund förverkliga sig själva och påverka ärenden i sin gemenskap. Studentkåren 
jobbar aktivt för dessa mål. 
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Mål 

KonSt ska vara 2026: 

 

Expert 

• KonSt är en sakkunnig och konstruktiv konstpolitisk debattör i samhället. Den öppnar samtal, tar 
ställning och påverkar. Den har mod att tala och kommunicera också om frågor som man håller 
tyst om. 

• KonSt har mångsidiga kontakter med studerande, yrkesverksamma och organisationer inom 
konst- och kulturbranschen, studerande och studentkårer inom andra branscher samt med 
Finlands studentkårers förbund. KonSt sammankallar olika aktörer, gör initiativ och stärker sina 
nätverk ständigt. 

• Studentkåren är en viktig partner för Konstuniversitetet. Man kan lita på att studentkåren deltar i 
modiga öppningar och olika projekt. Studentkåren och universitetet har en nära och öppen 
relation. 

 

Intressebevakare 

• KonSt gör en långsiktig och planenlig intressebevakning. Verksamheten koncentrerar sig till 
universitetets interna utbildningspolitik och till det mer omfattande konstpolitiska 
påverkansarbetet i samhället. KonSt bevakar alla studerandes intresse både inom universitetet 
och i samhället och reagerar utan dröjsmål på överraskande uppkommande situationer. 

• KonSt stöder studeranderepresentanterna i olika organ och studerandepåverkan på universitetets 
olika nivåer. Studeranderepresentantens uppgifter anses betydelsefulla och lockande. 

• Alla akademier och utbildningsprogram är jämlika och KonSt sköter studerandenas 
påverkansmöjligheter oavsett akademi. 

• KonSt uppmuntrar studerande att påverka ärenden som är viktiga för dem och stöder 
studerandenas utveckling till medvetna påverkare inom konstbranschen. 

• KonSt:s intressebevakningsarbete är synligt och man kommunicerar om det till medlemmarna. 
Intressebevakningsarbetet är öppet: medlemmarna har möjlighet att se och göra 
intressebevakning som rör dem själva. 

• KonSt deltar i den sociopolitiska diskussionen som rör studerande och stöder studerande i 
studierna och välbefinnandet med beaktande av konstbranschens och konstnärskapets 
perspektiv. 

 

Känd och identifierbar 

• KonSt är inte bara en organisation utan Konstuniversitets studerande identifierar sig som en del 
av sin studentkår. KonSt bygger för sin del även hela Konstuniversitetets gemensamma identitet. 
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• Studentkårens uppgifter och organisation är tydliga för studerandena. KonSt:s organ och 
förtroendevalda är kända och de kan kontaktas med låg tröskel. 

• KonSt har sina egna traditioner och evenemang som studerandena känner till och upplever som 
egna. 

• KonSt erbjuder en påverkanskanal och ökar aktörskapet i konststuderandens identitet. 
• KonSt deltar aktivt i föreslagna samarbetsprojekt som är enligt dess värden eller i studerandes 

evenemangsförslag och möjliggör den gemenskapliga verksamheten i vardagen. 
• KonSt är en känd och etablerad aktör som ansvarsfullt sköter sin ekonomi så att den är till sina 

medlemmars nytta. 

 

Varje studerandes egen 

• Studerandena vill vara en del av Konstuniversitets studentkår. 
• Studentkåren finns för alla och studerandenas mångfald är utgångspunkten för KonSt:s 

verksamhet och evenemang. 
• Man kan delta i verksamheten på många sätt och alla studerande kan uppleva att de hör till 

gemenskapen. 
• KonSt kommunicerar om sin verksamhet i regel på tre språk: finska, svenska och engelska. 
• KonSt:s kommunikation och verksamhet är tillgängliga och man beaktar till exempel 

evenemangens prissättning och tillgänglighet. 
• KonSt stöder studerandenas tillväxt som konstnär och deras nätverkande, möjliggör 

gemenskapliga och konstnärliga projekt och ger utrymme för nya öppningar inom 
konstbranschen. 

• KonSt stöder sektioners, organisationers och andra närgemenskapers verksamhet för att stärka 
studerandenas gemenskap. 

 
 
 
 
Delegationen har godkänt denna strategi på sitt sammanträde 2/2022 (4.4.2022). 
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