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Om verksamhetsplanen 

Utifrån studentkårens strategi (studentkårens riktning och fastighetsstrategi) bereds årligen en 
verksamhetsplan för studentkåren. I verksamhetsplanen anges de åtgärder som kommer att utföras 
under det följande året för att uppnå strategiska och påverkansmål. En observation om 
verksamhetsplanen för detta år är att studentkårens strategi kommer att ses över i februari 2021, och 
följaktligen reflekterar verksamhetsplanen för 2021 även värderingarna och målen i den kommande 
strategin. Verksamhetsplanen anger vad som åtminstone kommer att göras under 2021, men inte allting 
som kommer att ske under året. Delegationen godkänner verksamhetsplanen. Utifrån verksamhetsplanen 
utarbetar byrån ett kontorsprogram, där kontoret prioriterar och schemalägger sitt arbete och sina 
projekt. Med hjälp av kontorsprogrammet rapporteras det också till delegationen om hur projekten 
avancerar. 

Projekten i verksamhetsplanen består av olika delar:  
ANSVARIGA PERSONER: anger vilka personer som har huvudansvaret för projektet 
MÅL: anger projektets mål 
SAMBAND MED STRATEGIN: anger den punkt eller de punkter i strategin som projektet anknyter till 
NULÄGE: anger nuläget 
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER: anger de åtgärder som föreslagits för att främja projektet. Dessa finns i 
verksamhetsplanen för att de konkretiserar målen. De föreslagna åtgärderna kan förändras under året, 
om man märker att någon annan slags åtgärd bättre främjar att målet uppnås.  
KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER: anger vilka resurser som krävs för att 
genomföra projektet, alla resurser är inte nödvändigtvis i början bundna till att genomföra projektet.  
UPPSKATTAD TIDSPLAN: anger en uppskattning om vilken tidsplanen är för att främja projektet. Den 
uppskattade tidsplanen är preliminär och kan förändras, om belastningen är alltför stor eller om det i 
övrigt inte är möjligt att främja projektet med de tillgängliga resurserna enligt den uppskattade 
tidsplanen.  
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År 2021 

Under 2021 fortsätter en del av de projekt som startade inom ramen för verksamhetsplanen 2020 och 
som omprioriterats på grund av coronapandemin. I verksamhetsplanen syns särdragen för år 2021. 
Dessa är inverkan av den globala pandemin på studentkåren samt inverkan av studentkårens nya 
strategi på verksamheten.  
 
All verksamhet inom studentkåren kan inte uppfattas utifrån studentkårens verksamhetsplan, utan större 
delen av verksamheten är egentligen allmän och kontinuerlig. I synnerhet har den kontinuerliga, 
grundläggande verksamheten tagit mer tid än någonsin förut på grund av coronapandemin, och det 
har varit nödvändigt att omprioritera utvecklingsprojekt för att säkerställa människors välbefinnande. På 
grund av pandemiläget och stora, ambitiösa projekt är det viktigt att projekt som kräver nya resurser 
inte utvecklas under året, såvida tidigare projekt inte omprioriteras. Studentkårens resurser påverkas 
nästa år även av ett specialunderstöd som ansökts hos Undervisnings- och kulturministeriet. Om det 
beviljas, kommer det att förbättra AUS möjligheter att svara mot de utmaningar som pandemin orsakat.  
 
På grund av coronapandemin fortsätter AUS10-jubileumsårsfestligheterna under 2021. Avsikten är att 
fira både AUS 10:e och 11:e årsfest vid den traditionella årsfesttiden i maj 2021. Samtidigt börjar AUS 
förberedelserna för jubileumsåret Teknologskapet 150, som firas år 2022. Avsikten är att arrangera ett 
större jubileumsår, en teknologtraditionsfest samt skriva en historik jubileumsåret till ära. 
Förberedelserna för detta inleds redan nästa år. AUS år 2021 ser ut att bli arbetsfyllt, och det är också 
viktigt att se till att arbetsgemenskapen, såväl anställda som styrelsemedlemmar och frivilliga, orkar och 
mår bra med tanke på de ambitiösa målen och coronapandemins effekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HELA AUS 

 

  



KOMMUNIKATION SOM NÅR UT TILL 

STUDENTERNA OCH ÄR RELEVANT FÖR 

DEM 
ANSVARIGA PERSONER  

Påverkans- och kommunikationschefen 

MÅL 

Kommunikationen är målorienterad och stödjer AUS mål. Extern kommunikation är relevant för 
målgruppen. Alla anställda och frivilliga inom AUS förstår sin roll som kommunikatör, inser 
betydelsen av kommunikation och får stöd med den. AUS kommunicerar väsentliga saker till 
studenter via kanaler som studenterna använder.  

SAMBAND MED STRATEGIN 

Varumärkesstrategi: alla aaltoiter känner till både AUS och Aalto-gemenskapens 
verksamhetsfält och dess omfattning. Intressebevakning och påverkan är transparenta, bra 
kommunicerade och betydelsefulla för medlemmarna.  

NULÄGE 

Delegationen har önskat att AUS ska kommunicera mera. För närvarande har AUS ingen allmän 
kommunikationsstrategi. Uppföljning och mätning av sociala medier görs sporadiskt och med 
bristfälliga verktyg. Kommunikationsteamet har fullt upp, men samtidigt många idéer om hur vi 
kunde nå våra medlemmar bättre. Kommunikationen bör skapas tillsammans och varumärket 
ska förverkligas gemensamt, men för närvarande ordnas till exempel inga interna utbildningar. 
Under distansarbetstiden är även en smidig kommunikation en förutsättning för att målet ska 
nås.  

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Utarbetande av en kommunikationsstrategi för AUS med hjälp av en medlemsenkät 

• Förnyande av AUS uppföljning och analys av sociala medier 

• Utveckling av AUS kommunikationsutbildningar 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Kommunikationsteamet 
Budgeterat 11 000 euro, som kommer att minska i den slutliga budgeten.  



UPPSKATTAD TIDSPLAN 

Projektet inleds i början av året och kommer att pågå hela året.  

 

IMPLEMENTERING AV AUS NYA 

STRATEGI 
ANSVARIGA PERSONER  

Verksamhetsledaren och ledningsgruppen, styrelsemedlemmen med ansvar för strategin samt 
styrelsen. 

MÅL 

AUS har en ny, mätbar strategi som är känd genom hela AUS och som man är engagerad i. 
Värderingarna i strategin syns i den dagliga verksamheten och genomförandet av målen i 
strategin har startat. Mätningen av hur strategin genomförs är tydlig och flexibel. Även 
medlemmarna känner till AUS strategi. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

Projektet är strategin. 

NULÄGE 

AUS strategi har bestått av två olika papper: Studentkårens riktning och Fastighetsstrategin. 
Under 2020 har AUS utarbetat en ny, enhetlig strategi genom att engagera Aalto-
gemenskapen. Syftet med strategireformen är att den nya strategin ska återspegla 
medlemmarna, svara mot de framtida utmaningar som studentkåren ställs inför och stödja 
strategisk ledning och prioritering. Strategin kommer att godkännas på delegationens 
sammanträde i februari 2021. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Beslut om strategin på delegationens sammanträde i februari. 

• En visuell helhet skapas om strategin. Denna kommuniceras på bred front även till 

medlemmarna. 

• Den nya strategin står i centrum för ledningsgruppsarbetet. Ledningsgruppen utbildas i 

strategisk ledning. 



• Det anordnas evenemang där styrelsen, anställda och frivilliga får bekanta sig med 

strategin. 

• En process för mellanutvärdering av strategin år 2022 skapas färdigt. 

• En process för styrelsens mellangranskningar av strategin skapas tillsammans med 

styrelsemedlemmen med ansvar för strategin. 

• Registreringar som förverkligar målen i den nya strategin syns i verksamhetsplanen för 

år 2022.  

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Hela organisationen genomför strategin. Projekt som förverkligar strategins mål anges separat. 

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

Projektet varar i ett år, under vilket den nya strategin och genomförandet av den blir en del 
av den kontinuerliga verksamheten.  

 

HÅLLBARHET INOM HELA AUS 

VERKSAMHET  
ANSVARIGA PERSONER  

Expert med ansvar för hållbar utveckling, styrelsemedlemmen med ansvar för hållbar utveckling 
samt ledningsgruppen under ledning av verksamhetsledaren 

MÅL 

AUS verksamhet är genomgripande hållbar och stämmer överens med FN:s mål för hållbar 
utveckling. All verksamhet sker med respekt för miljöns bärkraft, och AUS siktar mot en 
klimatneutral verksamhet under 2020-talet om det är möjligt. Målet är att hållbarhet ska ledas 
genomgående i organisationen så att hållbarheten också syns i den kontinuerliga 
verksamheten. 

När det gäller fastigheter behandlas hållbarheten i den separata projektpunkten ”Program för 
ansvarsfulla nybyggen”. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

AUS är en vägvisare i miljöfrågor, med hållbarhet som en sannolikt central värdering i den nya 
strategin. 



NULÄGE 

När det gäller hållbar utveckling och miljöhållbarhet har man inom AUS under de senaste två 
åren tagit fram anvisningar, introduktioner och utbildningar för såväl kontoret som frivilliga och 
föreningar som är verksamma inom AUS krets. AUS har förbundit sig till FN:s mål för hållbar 
utveckling, etablerat Hållbar AUS-sidor på sin webbplats, för första gången rapporterat sitt 
klimatavtryck, interna arbete och mål samt byggt upp ett samarbete med aktörer som arbetar 
med hållbar utveckling inom Aalto-universitetet. Hållbar utveckling är en mycket central del av 
studentkårens påverkansarbete och -mål. 

Eftersom temat dock är förhållandevis nytt inom AUS verksamhet, har organisationen ännu inte 
några etablerade rutiner för ledning av hållbar utveckling. I synnerhet ska 
fastighetsutvecklingens betydande avtryck på miljön beaktas under de kommande åren för att 
främja en genuin miljöhållbarhet i hela organisationen. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Förtydligande av ledningsmodellen för hållbar utveckling 

o Beslutande av enhetliga rapporterings-, kommunikations och uppföljningssätt och 

engagemang i dem (konsekvensbedömning och kontinuitet) 

• Mål ställs upp för att minimera miljökonsekvenser, t.ex. åtgärder för att nål 

klimatneutralitetsmålet (beroende på år), fortsatt beräkning, minimering och 

kompensering av utsläpp 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Projektet kräver engagemang i alla sektorer och tydlig ledning. 

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

Projektet pågår hela året. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

GEMENSKAPEN 

 

 

 

 

 

 



UTVECKLING AV GEMENSKAPEN UNDER 

UNDANTAGSTIDEN 
ANSVARIGA PERSONER  

Ansvarig producent, styrelsemedlem med ansvar för gemenskapen 

MÅL 

AUS utvecklar nya sätt att bygga upp och upprätthålla gemenskapen även under 
undantagstiden och via fjärranslutning.  

SAMBAND MED STRATEGIN 

Alla känner sig som en del av en gemenskap. AUS verksamhet är jämlik och stödjer olika 
kulturer. AUS och Aalto-gemenskapens strukturer stödjer samarbetet mellan olika 
studieområden och studentkulturer. 

NULÄGE 

Under 2020 har vissa koncept testats för att hålla evenemang och upprätthålla gemenskapen 
även virtuellt. Under året har det observerats att extra utrustning och utbildning krävs för att 
utveckla och upprätthålla en högklassig gemenskaps- och evenemangsverksamhet även under 
undantagstider.  

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• AUS arrangerar och vid behov anskaffar behövlig utbildning, med hjälp av vilken 

högklassiga och meningsfulla möten kan produceras även virtuellt inom gemenskapen 

• AUS skaffar utrustning som behövs för att arrangera distansevenemang 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Resurser: gemenskapsteamet, särskilt producenter, samt frivilliga 

AUS ansöker om projektfinansiering hos UKM för digitalisering av tjänster. Evenemangen är en 
del av medlemsservicen.  

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

Projektet inleds i början av året.  

Projektet pågår till slutet av år 2022. 

  



UTVECKLING OCH LIKSTÄLLANDE AV 

FRIVILLIGFÄLTET 
ANSVARIGA PERSONER  

Ansvarig producent, producenter, styrelsemedlem med ansvar för frivilliga 

MÅL 
 

Gemenskapsstrukturprojektet slutförs under 2021. 
 
KOMMITTÉERNA  
Utredningen Plan för utvecklandet av gemenskapsstrukturer anger en riktning för utvecklandet av 
kommittéerna. Syftet är att fortsätta diskussionen om kommittéernas placering och roller samt fastställa 
deras roll och ansvarsområden närmare. Under år 2021 genomförs pilotprojekt som gäller 
namngivningen av olika kommittéer (rekryterad, sammanförande, vilken omfattning 
kommittéverksamheten har) och tydliggörs ansvarsområden i synnerhet för frivilliga inom den 
internationella sektorn. Dessutom läggs Mosaic ned och i stället för Aava grundas en ny 
magisterkommitté. Projektkommittén fortsätter sin verksamhet.  
Vi vill att AUS frivilligfält ska bli tydligare och sammanföra aktörer från olika föreningar i kommittéer som 
verkar i enlighet med gemensamma mål, vilka möjliggör möten mellan människor med olika bakgrund och 
erbjuder kamratstöd.    
 
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL VERKSAMHET 
Frivilligverksamheten utförs hållbart ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Under 2021 
uppmärksammas särskilt de två sistnämnda. Verksamheten är jämlik, engagerande och 
gemenskapsinriktad samt stödjer det mentala och sociala välbefinnandet för såväl frivilliga som övriga 
medlemmar i gemenskapen. Verksamheten är även ekonomiskt hållbar och jämlik.  
AUS evenemangsresurser prioriteras efter evenemangets strategiska betydelse. (Tähän ehkä jotain 
strategisista tapahtumista).  
 
JÄMLIKHET 
Utifrån utredningen Plan för utvecklandet av gemenskapsstrukturer upplevs AUS frivilligfält för 
närvarande inte som jämlikt i alla avseenden. År 2021 uppmärksammas allt mer att frivilliggrupper av 
samma typ bemöts jämlikt och att verksamheten är transparent. Internationalism och tillgänglighet är en 
oskiljaktig del av den dagliga frivillig- och gemenskapsverksamheten. 
 
Dessutom tydliggörs ytterligare frivilligverksamhetens och olika frivilligaktörers funktion, omfattning och 
inverkan på AUS strategi samt ideella och ekonomiska verksamhet. 

 
 



SAMBAND MED STRATEGIN 

Alla känner sig som en del av en gemenskap. AUS verksamhet är jämlik och stödjer olika 
kulturer. AUS och Aalto-gemenskapens strukturer stödjer samarbetet mellan olika 
studieområden och studentkulturer.  

NULÄGE 

• Olika typer av kommittéer har namngetts på nytt så att det är möjligt att sluta sig till 

verksamhetens omfattning och typ utifrån namnet (rekryterad - sammanförande med 

egen verksamhet – sammanförande som fungerar som stödnätverk och rådgivande 

organ osv.) 

• Ansvarsområden för kommittéer inom den internationella sektorn har tydliggjorts 

• Budgetarna för frivilligaktörer och evenemang har setts över  

• Spelreglerna för frivilliga har förnyats och tas i bruk 2021 

• AUS använder principer för trygga lokaler och anvisningar för trygga och jämlika 

evenemang 

• En ordförande och vice ordförande har valts för Teknologmötet och det första mötet 

förbereds till början av år 2021 

• AUS använder en kategorisering om strategiskt betydande evenemang för att 

prioritera resurser 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Framskridandet av 2020 års reformer följs upp och vid behov reagerar man snabbt 

• Diskussionen om tydliggörande och placering av kommittéernas roller fortsätts 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Personalresurser: ansvarig producent, gemenskapsteam 

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

Projektet inleds i början av året. 

Projektet fortsätter under 2021 och behövliga ändringar införs under 2021–2022. 

 



GEMENSKAPSSTRUKTURPROJEKT: 

FÖRNYANDET AV 

FÖRENINGSINDELNINGEN OCH 

UTDELNINGEN AV 

VERKSAMHETSBIDRAG 
ANSVARIGA PERSONER  

Föreningssakkunnig, föreningsansvarig i styrelsen 

MÅL 

AUS föreningsindelning och utdelning av verksamhetsbidrag och lokaler svarar bättre mot 
föreningarnas behov. Förnyandet följer planen för utvecklingen av gemenskapsstrukturer som 
godkänts av delegationen samt involverar gemenskapen. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

AUS och Aalto-gemenskapens strukturer stödjer samarbetet mellan olika studieområden och 
studentkulturer. 

NULÄGE 

Utredningsarbetet som kartlägger gemenskaps-och föreningsstrukturer gjordes och projektets 
riktning godkändes av delegationen i april 2019. Verksamhetsbidragsblanketten uppdaterades 
för år 2018 och uppdateringen utvecklades för bidragsutdelningen år 2019. I 
föreningsreglementet gjordes uppdateringar senast år 2017. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Uppdateringsprocessen av föreningsreglementet fortsätts och ett nytt 

föreningsreglemente bereds med hörande av föreningarna.  

• Uppdatering av utdelningsprocessen för verksamhetsbidrag bereds och även andra 

alternativ som kommit fram under processen beaktas (se. edator Lampis förslag, 

SCIsmas servicesedelmodell).   

• Uppdateringen av utdelningsprocessen för lokaler bereds.  

• Delaktiggörande av föreningar. 



KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Verksamhetsledaren, medlem i styrelsens gemenskapssektor, föreningssakkunnig, eventuellt 
projektanställd   

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

 

Målet är att uppdateringen av föreningsreglementet färdigställs under våren 2021 och 
förnyandet av utdelningen av verksamhetsbidrag färdigställs under 2021. Utdelningsprocessen 
för lokaler utvecklas när detta är färdigt. 

 

REFORM AV FÖRETAGSRELATIONER 
ANSVARIGA PERSONER  

Företagsrelationskoordinatorn, Styrelsemedlem med ansvar för företagssamarbete 

MÅL 

Målet är att planera och inleda förankringen av de strategiska målen för företagsrelationer. 

• Utveckling av produktifiering 

o Förbättrad kundlojalitet 

o Försökskultur 

• Utveckling av interaktion med Aalto-gemenskapen 

o Föreningar 

o Aalto-universitetet 

• Tydliggörande av frivilligas roll som möjliggörare av extra försäljning 

 

SAMBAND MED STRATEGIN 

Företagsrelationer stödjer både den ekonomiska hållbarheten och gemenskapens behov. 

NULÄGE 

Hösten 2020 godkände delegationen de strategiska mål för företagsrelationsverksamheten 
som företagsrelationssektorn och styrelsen berett. Planeringen av implementeringen har börjat 
med identifiering av utvecklingsområden inom försäljning och en diskussion om delmålen mellan 
till exempel företagsrelationssektorn och Företagsrelationsrådet. Ingen separat ordförande 
kommer att väljas för företagsrelationskommittén, utan kommittén kommer att ledas av 
styrelsemedlemmen med ansvar för företagsrelationer. På grund av coronakrisen har det inte 



varit möjligt att syssla med nyförsäljning, och resurser har allokerats till planerings- och 
utvecklingsarbete. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Styrelsemedlemmen svarar för helhetsbilden och de strategiska målen 

• Företagsrelationskoordinatorn svarar för det praktiska genomförandet i fråga om 

försäljning och kundrelationer 

• Resurser flyttas från planeringsarbete till försäljning 

• Nya produktidéer prövas modigt och det bedöms snabbt hur de fungerar 

• Diskussionen mellan företagsrelationssektorn och andra team stärks för att möjliggöra 

ökad försäljning 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Huvudmålet för styrelsemedlemmens sektorsarbete, 
Företagsrelationskoordinatorns/koordinatorernas sekundära mål. Företagsrelationsrådet 
fungerar som rådgivande organ. 

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

6–9 månader, varefter kontinuerlig verksamhet. 

 

  



UTVECKLING AV AUS 

MUSEIVERKSAMHET 
ANSVARIGA PERSONER  

Museidirektören, arkivarien samt museiintendenten, styrelsemedlem med ansvar för 
museiverksamhet 

MÅL 

Det långsiktiga målet för museets utvecklingsarbete är att utvidga studentkårens utställnings- 
och arkivsamlingar så att de täcker alla högskolor inom Aalto-universitetet. För detta behövs 
en omarbetning av museets varumärke med målet att tydliggöra museets syfte, namnge 
museet på nytt och ge det ett nytt visuellt uttryck, uppdatera utställningssamlingen och 
uppdatera museets reglemente. Museets kommunikation bör utvecklas genom att ta fram en 
kommunikationsplan för museet. Skapandet av ett samlingspolitiskt program för studentkåren 
och en kontinuerlig uppdatering av det gör att samarbetet mellan arkivet och museet blir 
närmare och gör studentkårens samlingar tydligare. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

Aaltoidentiteten är evig: det förnyade museets mål är att öka känslan av en Aaltoidentitet hos 
studerande, personal och alumner. Genom att presentera kulturhistorien inom Aaltos samtliga 
områden skapar museet samhörighet och stolthet över att vara aaltoiter. 

NULÄGE 

Aalto-universitetets studentkårs museum, Polytekarmuseet, har varit teknologmuseum sedan 
1958. Museet har varit stängt för renovering sedan 2019 och under coronatiden har det inte 
varit möjligt att ordna med regelbundna öppettider. Återöppningen är schemalagd till AUS 
årsfestvecka 2021.  

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Museets verksamhet och samlingar utvidgas så att de omfattar samtliga områden inom Aalto-
universitetet. Som ett resultat av varumärkesarbetet får museet ett nytt namn och visuellt 
uttryck, och även utställningssamlingen granskas när ett samlingspolitiskt program görs upp. De 
anställda torde slutföra en första version av det samlingspolitiska programmet (ett dokument 
som kommer att uppdateras kontinuerligt) i början av 2021. 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 



Museiteamet ansvarar för projektet, sakkunniga och representanter för olika områden bjuds in 
till varumärkesarbetet. Sakkunniga vid Helsingfors stadsmuseum bidrar med hjälp för 
förnyelsearbetet och hanteringen av samlingar. 

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

Projektet inleddes 10/2020 och det pågår i ca 12 månader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PÅVERKAN 

 

 

 

 

 

 

 



KOMMUNALVAL 2021 
ANSVARIGA PERSONER  

Påverkanssakkunnig Lauri Jurvanen, styrelsemedlem med ansvar för kommunalpåverkan.  
 

MÅL 

Projektets mål är att genomföra AUS kommunalvalskampanj i Esbo våren 2021, varefter 
valdeltagandet bland studenterna är större än i det föregående kommunalvalet och 
kommunalfullmäktige som väljs känner till AUS kommunalvalsmål och åtar sig att främja dem. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

Kommunalpåverkan i Esbo är en del av AUS samhälleliga påverkan. 

Strategi: AUS medlemmar är intresserade av samhällelig påverkan. 

NULÄGE 

AUS mål för kommunalvalet och kommunalpåverkan har uppdaterats under 2020 och 
planeringen av vårens kampanj har inletts.  

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• En kommunalvalsarbetsgrupp sammanställs av anställda inom kommunikation och 

påverkan för att planera och genomföra kampanjen 

• Ett kampanjuttryck som kan utnyttjas i materialet tas fram. 

• Om möjligt anordnas effektfulla evenemang, där AUS medlemmar får information om 

kandidaternas och partiernas mål 

• Ett jippo för att uppmuntra studenter att rösta ordnas. 

• Samarbete utförs med studentorganisationer i huvudstadsregionen via föreningen 

World Student Capital. 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Projektet kräver arbetstid av den sakkunniga inom påverkan samt en arbetsinsats av den 
kommunikationssakkunniga samt vid behov arbetstid av båda cheferna inom påverkan och 
kommunikation under våren 2021. 

Pengar har budgeterats för projektet till kostnader av kampanjens kommunikationsmaterial 
samt elektronisk kommunikation. 

UPPSKATTAD TIDSPLAN 



Projektplaneringen inleddes hösten 2020 och fortsätter till årets slut. 

Det grafiska materialet för kampanjen blir klart i början av året.  

Efter att kandidatuppställningen har fastställts 18.3.2021 är kandidaterna i Esbo kända. 

Förhandsröstningen pågår 7–13.4.2021 och den egentliga valdagen är söndag 18.4.2021 

Efter valet kommer man att försöka nå valda fullmäktigemedlemmar och informera dem om 
AUS mål.  

 

REFORM AV SPRÅKSTADGAN 
ANSVARIGA PERSONER  

Påverkansakkunnig med ansvar för internationella frågor samt styrelsemedlem med ansvar för 
internationella frågor och/eller språkfrågor 

MÅL 

AUS språkstadga förnyas så att AUS verksamhet blir språkligt tillgänglig och inkluderande för 
alla, även icke-finskspråkiga språkliga minoriteter. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

2019–2020 från studentkåren: Alla ska känna sig som aaltoiter. AUS strukturer stödjer 
samarbetet mellan studieområden och kulturer. 

NULÄGE 

AUS språkstadga, dvs. det på delegationsmötet 3/2019 kombinerade språkstrategidokumentet 
(godkänt 6/2020) och dess genomförandeplan (godkänd 2012) är i många avseenden ett 
föråldrat dokument som inte längre används aktivt. Vid Aalto-universitetet finns det emellertid 
allt fler studenter som inte kan finska, och därför finns ett behov av tydliga åtgärder och 
rutiner för dessa studenters deltagande i studentkårens verksamhet. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Uppdatering av AUS språkstadga (dvs. den tidigare språkstrategin och dess 

genomförandeplan) så att den blir aktuell och lättanvänd  

• Dessutom är det möjligt att utöka projektet till exempel att behandla kulturell 

tillgänglighet och inklusivitet vid rekryteringspraxis och utbildningsinnehåll om tidtabellen 

tillåter det 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 



AUS gör en graduundersökning som beställningsarbete, där universitetsgemenskapens 
språkliga och kulturella tillgänglighet och villkoren för att fästa sig vid den granskas. Aalto-
universitetet står för en del av undersökningskostnaderna (2 000 av 5 000 euro). 
Undersökningsresultaten kan utnyttjas vid utvecklingen av språklig tillgänglighet och 
integration. 

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

En viss mängd bakgrundsmaterial har insamlats för uppdateringen hösten 2020. Projektet 
pågår i 6–12 månader. 

 

DELEGATIONSVAL 2021 
ANSVARIGA PERSONER  

 
Förvaltnings- och HR-chef, projektanställd 

MÅL 

Målet är att höja valdeltagandet och utveckla kommunikationen gällande valet så att AUS och 
våra delegationsgrupper blir mer bekanta för våra medlemmar och tröskeln för att ställa upp 
som kandidat och delta i verksamheten blir låg. 

 

SAMBAND MED STRATEGIN 

 
Delegationsvalet som ordnas vartannat år utgör AUS kärnverksamhet och sammanlänkas 
strategiskt med både samhällelig påverkan och skapande av Aalto-gemenskapens identitet.  

NULÄGE 

I enlighet med AUS arbetsordning förrättas delegationsval varje år senast den 10 november, 
och därmed är år 2021 också valår för delegationen. Vid det senaste valet år 2019 gjordes 
särskilda satsningar på valkommunikation genom en projektanställds arbetsinsats och 
aktiveringen av medlemmarna började redan på våren. I 2019 års val fanns det 7 procent fler 
kandidater jämfört med år 2017, men valdeltagandet var ungefär det samma (33,39 %).  

 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• En centralvalnämnd väljs 



• En projektanställd anställs för att leda projektet samt för att sköta om de praktiska 
arrangemangen och kommunikationen kring valet 

• Studenter aktiveras att ställa upp som kandidater 
• Resurser ges till både nuvarande och nya delegationsgruppers verksamhet och synlighet 
• Valpaneler arrangeras för kandidaterna 
• Satsningar görs på valrelaterad kommunikation 
• Funktionen hos AUS eget valsystem säkerställs 
• Vid ett eventuellt fortsatt pandemiläge eftersträvas en digitalisering av kandidatanmälan 

 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Ekonomi: Budgeten för 2021 års val har gjorts upp på samma sätt som år 2019. De viktigaste 
utgiftsposterna är den projektanställdes lön, stöd som ges till valförbund samt kostnader för 
kommunikationsmaterial.  
Personalresurser: projektanställd, förvaltnings- och HR-chef, IT-sakkunnig, grafisk designer, 
kommunikationssakkunnig, centralvalnämnd. 

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

Centralvalnämndens beredningsarbete inleds under våren, även den projektanställde börjar 
arbeta under våren. Valet ordnas på hösten och centralvalnämndens arbete fortsätter fram 
till årets slut. 
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DIGITALISERING AV TJÄNSTER OCH 

BOSTADSVERKSAMHET 
ANSVARIGA PERSONER  

Service- och uthyrningschef, ekonomidirektör, fastighetsenhetens chef, sektorernas (tjänster, 
boende) styrelsemedlemmar i tillämpliga delar (ekonomi, tjänster, internationella frågor) 

MÅL 

Målet är att med hjälp av automatisering och processutveckling minimera onödigt manuellt 
arbete, effektivisera och underlätta ledning och rapportering och producera en tjänst som är 
tillgänglig för alla medlemmar. De mest väsentliga digitaliseringsprojekten för år 2021 försöker 
hittas. Enligt nuvarande uppskattning är de: 

Bostadsverksamheten har under 2021 som mål att välja och ta i bruk ett eller flera 
fastighetssystem (servicejournal, fastighetsregister och fakturering av hyror) vid sidan av 
Domo-systemet, som fortsätter användas som verktyg för bostadssökning och val av 
hyresgäster. 
 
Målet med utvecklingen av medlemsavgiftsprocessen är att möjliggöra digital betalning för alla 
medlemmar i samband med läsårsanmälan. Det är nödvändigt att skaffa ett nytt, eget 
medlemsregister. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

AUS som tillhandahållare av digitala tjänster. 

NULÄGE 

I bostadsverksamheten och tjänsterna är det viktigaste systemet Domo-systemet, som 
utvecklats för eget bruk av utomstående aktörer, och Tila-systemet, som administreras med 
egna krafter. Utvecklingen av Domo och användningen av Tila är tidskrävande. Många 
processer behöver färdiga systemlösningar som finns på marknaden. 
  
 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Behovskartläggningar och revision av de nuvarande systemen samt bedömning av 

deras kompatibilitet med andra system 

• Lösning av akuta systembehov under kartläggningen 



• Kartläggning av utvecklingsmöjligheter och färdiga lösningar i Domo systemet, bl.a. 
gällande val av boende, rapportering och digitala tjänster: digital arkivlösning, digital 
underteckning av avtal, digital nyckelhantering, verktyg för kommunikation med boende 
inom systemet samt verktyg för felanmälan 

• Fastighetssystemet väljs utifrån kartläggningen. 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Bostadsverksamhetens resurser och en eventuell konsult. 

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

12 månader 

 

UNDERHÅLLSPLAN FÖR TEKNOLOGBYN 
ANSVARIGA PERSONER  

Chef för fastighetsenheten, fastighetschef, styrelsemedlem med ansvar för fastigheter   

MÅL 

Målet är att göra upp en underhållsplan för hela fastighetsstocken, där Teknologbyn under de 
kommande åren har en särskild vikt. I planen beaktas förutom bostäderna även områdets 
tjänster och utomhusområden. En planmässig renovering, underhåll och förnyande av ytor i av 
den kulturhistoriskt värdefulla Teknologbyn säkerställs för att trygga bostädernas 
attraktionskraft som ett långvarigt hem för våra studenter och bostädernas värde ur ett 
fastighetsinnehavsperspektiv.  Målet är att finansiera renoveringar av objekt som behålls med 
hjälp av ARA-finansiering med statsunderstöd samt utöka utjämningsgruppen för ARA-objekt 
med självkostnadspris.  

SAMBAND MED STRATEGIN 

Målet stämmer överens med studentårens linjedokument för bostadsverksamhet och den nya 
strategin 

NULÄGE 

Studentkåren äger över 1 500 lägenheter i Teknologbyn och på Serviudden, varav drygt en 
tredjedel är delade bostäder. Området är en byggnadshistoriskt betydande helhet. Samtidigt 
som ett betydande antal nya bostäder byggs i Otnäs, ska Teknologbyn utvecklas, renoveras 
och hållas livskraftigt. Under 2020 gjordes konditionsbedömningar av hela fastighetsstocken 
och energiintyg gjordes upp. Under år 2020 startas en närmare behovsspecifikation samt 
planeringen av så kallade facelift-renoveringar, dvs. nivåhöjningar. 



FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• En operativ modell för fastigheterna utreds och en plan görs upp för att underhålla 

nuvarande objekt även efter att de nya objekten blivit färdiga. 

• Respons- och reklamationslösningar tas fram för befintliga hyresgäster samt mer 

information som är lättare att analysera samlas inom om orsakerna till avslag på anbud 

och orsaker till uppsägningar, med hjälp av vilka information om lägenheternas 

renoveringsbehov kan sammanställas. 

• Hyresstocken analyseras  

• En bedömning görs om behovet av införande av en bostadsgranskningsprocess som en 

del av underhållet 

• Långsiktiga underhållsplaner (PTS) för de kommande 10 åren görs upp per objekt för att 

genomföra planen, där förutom den tekniska konditionen även efterfrågan, trivsel samt 

hälsosamma boendeförhållanden beaktas.  

• Tillräcklig beredskap säkerställs för kostnader som förutom av ett tekniskt behov kan 

orsakas av efterfrågan 

• De första facelift-testrenoveringarna görs  

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Utarbetande av plan som ett samarbete mellan fastighets- och bostadsteamet. För planen 
används externa resurser och sakkunskap enligt fastighetsledningsgruppens prövning och med 
styrelsens godkännande. Utredningarna och åtgärderna finansieras med hyresintäkter från 
objekten i Teknologbyn.  

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

Projektet pågår under hela 2021. 

Planen görs upp för 10 år och börjar genomföras redan under 2021. 

 

UTVECKLING AV INNEHÅLLET I 

BOENDE- OCH KUNDKOMMUNIKATION 
ANSVARIGA PERSONER  

Kommunikationssakkunnig (tjänster och boende) 

MÅL  



Boende- och kundkommunikationens innehåll görs mångsidigare. AUS boende och 
lokalanvändare inspireras och uppmuntras till hållbara handlingar i boende och gemensamma 
lokaler. Hyresvärdens roll tydliggörs genom att stärka kommunikationen såväl med boende som 
om engångshyrda lokaler. Kommunikationens innehåll breddas. De kanaler via vilka de boende 
bäst kan nås är kända.  

SAMBAND MED STRATEGIN 

Varumärkesstrategi: medlemmarna känner igen och är medvetna om AUS tjänster. Särskilt 
högklassiga boendetjänster är en tydlig och identifierbar del av AUS servicehelhet. 
Heltäckande kommunikation om hela organisationens verksamhet. 

NULÄGE 

Boendetjänsternas kommunikation har utvecklats med små steg under tidigare år både när det 
gäller visuellt uttryck och kommunikationsrutiner. Aktuell information om fastigheter, bostäder 
och boende återfinns på AUS webbplats och i Domo. Information som skulle vara mer aktuell än 
åretruntinformation som gäller boende tillhandahålls egentligen inte via alla de kanaler som de 
boende själva använder. Meddelanden kommer delvis via fel kanaler även till boende- och 
fastighetssidan. 

Beroende på situationen har boendet ett uttryck som stämmer överens med AUS varumärke, 
och delvis i enlighet med AYY Housing. Housing har ett eget uttryck på sociala medier och 
infobrev till flyttare, men inte någon annanstans (skyltar, AUS webbplats och Domo). Det finns 
cirka 500 följare på Instagram och cirka 3 000 på Facebook.  

Även kommunikationen med lokalhyreskunder behöver ändamålsenliga kanaler.  

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Kommunikationskanaler som boende och kunder använder väljs utifrån medlemsenkäten 

för att användas utöver de nuvarande kanalerna. 

• I kommunikationsinnehållet lyfts de boendes och lokalhyreskunders roll som en del av 

hållbar utveckling fram: de ska inspireras och uppmuntras till hållbar utveckling. 

• Det tydliggörs hur hyresvärdskommunikationen kan ingå i AUS övergripande 

kommunikation på ett naturligt sätt 

• Ansvarsfördelningen inom kommunikation tydliggörs och en årsklocka tas fram för 

kommunikation kring boende och lokalanvändning: de viktigaste tiderna under året när 

det gäller kommunikationsbehov identifieras, förutses och införs som en del av den 

kontinuerliga verksamheten. Därutöver kommunikation om ämnen gällande hållbar 

utveckling och gemenskap efter temaområde. 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 



Kommunikationssakkunnig, service- och hyreschef, påverkans- och kommunikationschef, grafisk 
designer, serviceteamet, fastighetssektorn. 

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

Projektet inleds i början av året och kommer att pågå hela året. 



PROGRAM FÖR ANSVARSFULLA 

NYBYGGEN 
ANSVARIGA PERSONER  

Chef för fastighetsenheten, ekonomidirektör, styrelsemedlem med ansvar för fastigheter   

MÅL 

Ett långsiktigt program görs upp för ansvarsfullt byggande av nya lägenheter, med hänsyn till 
de gamla bostäderna, bostadsproduktion av andra aktörer, föränderliga behov hos studenter, 
miljö, ekonomi samt bostadsverksamhetens resurser. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

Stämmer överens med bostadsverksamhetens linjedokument. Bostadsverksamheten är en del 
av den nya strategin.  

NULÄGE 

Studentkåren äger cirka 2 600 bostäder, varav cirka 1 600 finns i Otnäs och de övriga i 
Alberga i Esbo och på olika håll i Esbo. Rimligt prissatt studentboende är en betydande tjänst 
för medlemmarna, och det önskas mer av den. Studentkåren har byggt nya objekt under det 
förstå årtiondet på Otsvängen 18 och Karlavägen i Otnäs och på Atlantgatan i Helsingfors. 

Studentkåren har inte haft en utarbetad och av delegationen godkänd övergripande plan 
eller investeringsprogram för att genomföra strategin. Nybyggnadsprogrammet kommer att bli 
en del av investeringsprogrammet. Under 2020 har man låtit göra preliminära utredningar om 
byggplatser och ett planutkast om framtidens campus ur ett boendeperspektiv samt inlett 
planeringsfasen i det fortsatta projektet på Karlavägen snabbare än den väntade tidsplanen. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Bearbetningen av planutkastet om bostadsverksamheten i Otnäs, som inleddes 2020, 
fortsätter med en analys av efterfrågan och marknaden och genom att involvera 
medlemmarna i planeringen. Arbetsgrupper rekryteras till olika teman och kanaler för 
delaktighet och påverkan utvecklas. Utvecklingsarbetet synliggörs och deltagande i 
utvecklingen uppmuntras genom att aktivt informera kontoret, delegationen och medlemmarna 
om det. 

AUS kommande klimatneutralitetsmål beaktas när programmet för hållbara nybyggen görs 
upp. En strategi och mål för hållbart byggande tas fram och en hållbarhetsindikator för 
bostadsverksamhet väljs. Måluppställningen i RTS-miljösystemet för Karlavägen II-projektet 



utreds och i samband med styrningen preciseras och konkretiseras anvisningarna för hållbart 
byggande i nybyggnadsprojekt. AUS möjligheter att kompensera klimatavtrycket från 
nybyggnadsprojekt och befintliga fastigheter utreds. 

I samband med måluppställningen för planeringen och RTS-miljösystemet i projektet Karlavägen 
II görs planeringsanvisningar upp så att hållbart bygganden beaktas som en helhet och som en 
del av nybyggnadsprogrammet. 

Projekten schemaläggs i ett riktgivande investeringsprogram med hänsyn till 
bostadsverksamhetens och AUS övriga investeringar, resurser och marknadsläget. Målet är att 
schemalägga projekten jämnt. Genomförandet av investeringsprogrammet utvärderas och 
uppdateras vid behov årligen. 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Programmet görs upp som ett samarbete inom boendesektorn. Det säkerställs att studenternas 
önskemål och behov blir hörda i program och anvisningar. För utarbetande av anvisningar 
anlitas vid behov konsulttjänster med fastighetsledningsgruppens förordande och styrelsens 
godkännande.  

UPPSKATTAD TIDSPLAN 

Projektet inleds på våren, varaktighet uppskattningsvis 9 månader. Planen görs upp för 10 år. 
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