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Förord 1 

Detta dokument är Aalto-universitetets studentkårs (nedan AUS) strategi.  Dess syfte är 2 
att beskriva vilken framtid AUS som organisation strävar efter och hur man kommer att 3 
svara på framtida utmaningar. Strategin fungerar som ett verktyg för strategisk ledning 4 
och används aktivt som stöd för beslutsfattandet. 5 

Strategin är i kraft i fyra år, 2021–2024. Ett nytt strategiarbete kommer att utföras under 6 
2024.  Under denna strategiperiod görs en mellanbedömning år 2022.  Då tas strategin 7 
upp till behandling i delegationen och det är möjligt att göra tillägg, stryka punkter och 8 
göra ändringar i den i enlighet med hur de nuvarande målen nås och efter världsläget.  9 
Dessutom granskar AUS styrelse strategin årligen och bedömer hur målen avancerar 10 
samt lägger vid behov fram ändringsförslag till delegationen för behandling. 11 

De strategiska målen är indelade i mål på över- och undernivå.  Målen på övernivå 12 
beskriver en långsiktig vision om framtiden och de väntas inte att bli nådda på kort sikt.  13 
Däremot eftersträvas det att förverkliga målen på undernivå under strategiperioden. 14 

I strategin avses med AUS studentkåren som organisation. AUS tjänster omfattar all 15 
verksamhet inom AUS som skapar mervärde för medlemmarna, och består av bl.a. 16 
intressebevakning, evenemang, gemenskapsverksamhet och boende.  Med Aalto-17 
gemenskapen avses universitets- och studentkulturgemenskapen vid Aalto i vidare 18 
bemärkelse.  Aalto-gemenskapen omfattar studenterna och bl.a. ämnesföreningar, 19 
klubbar och universitetet. 20 

Vision 21 

Världens bästa studentliv 22 

Syfte 23 

AUS – Som en gemenskap för aaltoiter möjliggör vi ett oförglömligt och smidigt studentliv 24 
och ett växtunderlag för samhället. 25 
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Värderingar 26 

Studentorientering 27 

Medlemmarna upplever att de hör till Aalto-gemenskapen och kan påverka AUS 28 
verksamhet.  AUS förnyas, inspireras och är modigt.  Samarbete är AUS största resurs och 29 
det stärks med hjälp av lättillgänglig, åtkomlig och involverande verksamhet.  30 

En mångsidig och jämlik gemenskap 31 

Inom Aalto-gemenskapen bemöts alla jämlikt.  AUS uppskattar mångfald, internationalism 32 
och gemenskap och arbetar aktivt för jämlikhet.     33 

Välbefinnande 34 

För AUS är det av största vikt att Aalto-gemenskapens medlemmar mår bra.  Atmosfären 35 
i Aalto-gemenskapen är uppskattande, medmänsklig och empatisk. 36 

Hållbarhet 37 

Resurserna ska räcka till morgondagens människor. AUS verkar på ett socialt och 38 
ekonomiskt ansvarsfullt sätt, med respekt för miljöns bärkraft och ekologiska hållbarhet. 39 

Strategiska mål 40 

Framtidens AUS 41 

AUS är en medlemsorienterad serviceorganisation som är till nytta för alla medlemmar 42 
under studietiden.  Högklassiga tjänster möjliggör en lycklig och oförglömlig studietid för 43 
aaltoiterna.   44 

• Alla medlemmar i AUS identifierar och är medvetna om vad AUS gör och vilka 45 
tjänster AUS erbjuder.   46 

• AUS ekonomi och investeringar är planerade långsiktigt så att servicenivån och 47 
verksamheten förblir attraktiv även i framtiden AUS fastigheter utvecklas på ett 48 
ekonomiskt hållbart sätt och företagsrelationernas betydelse som inkomstkälla 49 
ökas. 50 

• Ekonomin beaktas i allt beslutsfattande och verksamheten strävas att regelbundet 51 
dimensioneras enligt budgetramen. 52 

• Studentkårens servicenivå förbättras med hjälp av digitala tjänster med hänsyn till 53 
tillgänglighet och satsningar görs på organisationens interna digitalisering. 54 

• AUS verksamhetskultur är inspirerande, motiverande och hälsofrämjande för 55 
anställda, förtroendevalda och frivilliga. 56 

I sin verksamhet siktar AUS mot klimatneutralitet senast år 2030, främjar cirkulär ekonomi 57 
samt respekterar miljöns bärkraft och naturens mångfald. 58 

• Byggandet och underhåll av AUS fastigheter genomförs på ett ekologiskt hållbart 59 
sätt med hänsyn till fastigheternas hela livslängd. I AUS bostäder möjliggörs 60 
hållbart boende och utnyttjande av cirkulär ekonomi.   61 
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• AUS möjliggör ett hållbart levnadssätt för sina medlemmar och utmanar också 62 
universitetetsgemenskapen och andra intressentgrupper att beakta ekologisk 63 
hållbarhet i sin egen verksamhet. 64 

Framtidens studentliv 65 

Alla AUS-medlemmar har ett hälsosamt och tryggt hem som erbjuder ett växtunderlag för 66 
livet.  Lärmiljön är inspirerande och svarar mot gemenskapens behov. 67 

• AUS erbjuder högklassiga, mångsidiga och tillgängliga utrymmen för 68 
studentverksamhet och för att förverkliga evenemang i Aalto-gemenskapen. 69 

• AUS erbjuder studentboende för att studenter som vill det ska ha möjlighet att bo 70 
nära campus till ett rimligt pris.  Med hjälp av bostäderna strävar AUS efter att 71 
svara mot efterfrågan, och vid planeringen av nybyggnads- och 72 
utvecklingsprogram säkerställs det att beläggningsgraden i de befintliga 73 
bostäderna förblir hög. 74 

• Grannarna är vardagsgemenskapen för boende vid AUS. Gemenskapen stödjer de 75 
boendes välbefinnande, bidrar till trivseln och främjar möten mellan 76 
studieinriktningar. 77 

• Studenternas välbefinnande i vardagen stöds och främjas aktivt och alla erbjuds 78 
möjlighet att hitta en balans mellan studier och fritid.   79 

Alla ska känna sig som aaltoiter och kunna skapa livslånga, tvärvetenskapliga och -80 
konstnärliga vänskaper samt hitta sin egen gemenskap. 81 

• AUS och Aalto-gemenskapens strukturer stödjer samarbetet mellan olika aktörer.  82 
Gemenskapens olika aktörer, studentkulturer och områden samarbetar aktivt och 83 
inser varandras värde. 84 

• Aaltoidentiteten och känslan av samhörighet uppstår redan under det första 85 
studieåret och bevaras även efter studietiden.  Aalto-identiteten uppstår genom 86 
att var och en finner sin plats i gemenskapen.  87 

• Internationella studenter har lika möjligheter att delta i Aalto-gemenskapens 88 
verksamhet, påverka beslutsfattandet och dra nytta av AUS tjänster. 89 

• Profilen hos dem som deltar i AUS verksamhet motsvarar medlemmarna och deras 90 
mångfald. 91 

• AUS evenemang främjar möten och vänskaper över förenings- och 92 
högskolegränserna. Verksamhetens fokus ligger på evenemang och koncept som 93 
annars inte skulle ordnas inom gemenskapen. 94 

Studenterna vid Aalto skapar det bästa universitetet, den bästa gemenskapen och det 95 
bästa samhället  AUS talar med Aaltostudenternas röst och blir hörd.  96 

• AUS samarbete med intressentgrupper är proaktivt, synligt och målinriktat.  97 
Resultat och påverkansmål bedöms regelbundet. 98 

• Intressebevakningsarbetet grundar sig på forskningsresultat, och AUS utnyttjar 99 
och samlar in material som behövs.   100 

• AUS arbetar aktivt för att identifiera och korrigera diskriminerande strukturer 101 
inom Aalto-gemenskapen. 102 
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• AUS medlemmar kan och vill påverka inom studentkårens verksamhet och tjänster, 103 
och påverkan är möjligt med låg tröskel. 104 
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