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Visio 
METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin 
toiminnallisin mittarein mitattuna. 

 

Missio 
Valvoa jäsenistönsä etua ja edistää jäsentensä yhteisöllisyyttä, opiskelijakulttuuria 
ja hyvinvointia 

 

Arvot 
 
Yhteisöllisyys 
METKA on kaikki jäsenensä yhteen kokoava ja huomioonottava opiskelijayhteisö. 

 
Jäsenlähtöisyys 
METKAn toiminnasta päättää sen jäsenistö. Edunvalvontaa ja palveluja tuotetaan 
ensisijaisesti opiskelijakunnan jäsenistölle. 

 
Yhdenvertaisuus 
Kaikki opiskelijakunnan jäsenet ovat yhdenvertaisessa asemassa. METKA edistää 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä korkeakoulun sisäisessä että ulkoisessa 
vaikuttamistyössään. 

 
Avoimuus 
Opiskelijakunnan päätöksenteko ja toiminta on avointa kaikille opiskelijakunnan 
jäsenille. 

 
Edelläkävijyys 
METKA valmistelee, pilotoi ja ottaa käyttöön ennakkoluulottomasti uusia toiminnan 
muotoja ja toimintamalleja. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strategiset tavoitteet 
 

TOIMIJA 
 
”METKAn organisaatio ja päätöksenteko on tehokasta ja suunniteltu palvelemaan ja 
tavoittamaan jäsenistönsä läpi Metropolian opiskelijayhteisön. Opiskelija-
aktiivitoiminta on monipuolista, vetovoimaista ja mahdollistaa kasvamisen 
vaativampiin tehtäviin opiskelijaliikkeessä.” 
 
Kaikki Metropolian opiskelijat voivat liittyä opiskelijakuntaan. 
 
Opiskelijakunnan jäsenyyden voi hankkia useaksi vuodeksi kerrallaan. 
 
Osallistuminen opiskelijakunnan päätöksentekoon, luottamustehtävät ja 
aktiivitehtävät ovat saavutettavissa kaikille opiskelijakunnan jäsenille 
 
Opiskelijakunnan luottamus-1 ja aktiivitehtäviä2 arvostetaan ja niistä 
kilpaillaan läpi Metropolian opiskelijayhteisön.  
 
Opiskelijakunnan luottamus- ja aktiivitehtävät ovat opinnollistettavissa 
riippumatta opintoalasta ja niissä toimiminen ei merkittävästi viivästytä 
opintojen etenemistä. 
 
Opiskelijakunnan luottamustehtävät tarjoavat mahdollisuuden ja valmiudet 
kasvaa vaativampiin tehtäviin opiskelija- ja nuorisojärjestökentällä. 
 
METKA on vetovoimainen, oikeudenmukainen, luotettava ja 
etenemismahdollisuuksia tarjoava työnantaja, joka tarjoaa asiantuntijoilleen 
osaamistasoa vastaavia tehtäviä ja mahdollistaa ammatillisen kehittymisen. 
 
METKAlla on tiiviit ja kahdensuuntaiset sidosryhmäsuhteet Metropolian 
opiskelijayhdistyksiin, jotka hyödyttävät molempia osapuolia. 
 
METKA tunnetaan laajasti Metropolian opiskelijoiden, henkilökunnan, 
päättäjien ja sidosryhmien keskuudessa. 
 
Kaikki opiskelijakunnan viestintä on oikeakielistä ja kaksikielistä. 
 



 

 

VAIKUTTAJA 
 
”METKA on vaikutusvaltainen ja tunnettu edunvalvoja ja vaikuttaja, ensisijaisesti 
Metropolian sisällä, mutta myös alueellisesti ja valtakunnallisesti. METKA toimii 
aktiivisesti valtakunnallisissa kattojärjestöissä. METKA pitää yllä ja luo jatkuvasti 
uusia verkostoja vaikuttamistoimintansa vahvistamiseksi.” 
 
METKAn rooli edunvalvojana Metropoliassa on kaikkien opiskelijoiden ja 
henkilökunnan tiedossa. 
 
Opiskelijakunnan luottamustoimijat, asiantuntijat ja 
opiskelijayhdistystoimijat tekevät edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä 
koordinoidusti yhteisiä tavoitteitaan edistäen. 
 
METKA tukee paikallistoimijoiden edunvalvontaa tarjoamalla taustatietoa, 
kouluttamalla sekä viestimällä. 
 
METKA kehittää uusia tapoja edunvalvonnallisten kysymysten 
havaitsemiseen ja pilotoi malleja niiden ratkaisemiseksi. 
 
Opiskelijakunta edistää jäsenistönsä tietoisuutta omista oikeuksistaan 
Metropolian opiskelijoina. 
 
Opiskelijakunta on edustettuna kaikilla päätöksenteon tasoilla 
Metropoliassa. 
 
Opiskelijakunta on aktiivinen toimija ja vaikuttaja Metropolian 
kampusuudistuksessa ja edistää kampusvaikuttamisen suunnitelman 
mukaisia tavoitteitaan. 
 
METKAlla on avoin ja jatkuva keskusteluyhteys ja yhteistyösuhde 
Metropolian toimivaan johtoon. 
 
METKA pitää aktiivisesti yhteyttä pääkaupunginseudun kuntapäättäjiin 
erityisesti kuntavaalien alla edistääkseen kaupunkipoliittisen ohjelman 
mukaisia tavoitteitaan. 
 
METKA on aktiivinen, asiantunteva ja vaikutusvaltainen toimija WSC-
verkoston jäsenenä. 
 
METKA edistää poliittisen ohjelman mukaisia valtakunnallisia tavoitteitaan 
ensisijaisesti kattojärjestöjensä (SAMOK, OLL) kautta toimien yhteistyössä 
pääkaupunginseudun opiskelijakuntien kanssa. 



 

 
METKA ottaa aktiivisesti kantaa niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin 
opiskelijoita ja ammattikorkeakoulutusta koskeviin kysymyksiin. 
 
METKA tukee omalla työllään kattojärjestöjensä valtakunnallista 
vaikuttamista erityisesti eduskuntavaalien alla tiedostaen maantieteellisen 
sijaintinsa tuoman erityisaseman.  
 
METKAlla on laajat verkostot pääkaupunginseudun kuntapäättäjiin, 
paikallisiin yrityksiin ja suomalaiseen opiskelija- ja nuorisopoliittisen 
kenttään. 

 

TEKIJÄ 
 
”METKA tuottaa monipuolista ja laadukasta palvelutoimintaa, joka edistää 
yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia Metropoliassa ja tuo merkittävää taloudellista lisä-
arvoa opiskelijakunnalle.” 
 
Opiskelijakunta kerää säännöllisesti palautetta jäsenistöltään ja hyödyntää 
sen tuloksia toiminnan kehittämisessä. 
 
Valmistellaan, pilotoidaan ja jalkautetaan toimintamalli, joka takaa 
tasavertaisten opiskelijakunnan jäsenpalvelujen tarjonnan Metropolian 
kampusuudistuksen jälkeen kaikilla neljällä kampuksella.  
 
Opiskelijakunta on säännöllisesti läsnä neljällä suurimmalla kampuksella ja 
vierailee vuosittain jokaisessa Metropolian toimipisteessä. 
 
METKA hankkii informaatiota kampus- ja alakohtaisista eroista 
jäsenprosentissa ja pyrkii tätä informaatiota hyödyntäen kohdentamaan 
jäsenhankinnan resursseja tarkoituksenmukaisesti. 
 
METKA pyrkii sitouttamaan Metropolia Ammattikorkeakoulun 
henkilökuntaa opiskelijakunnan jäsenhankintaan erityisesti uusien 
opiskelijoiden kohdalla. 
 
METKA yhdessä muiden pääkaupunginseudun opiskelijakuntien kanssa on 
vienyt liikuntaorganisaatiohankkeen päätökseen. Uusi liikuntaorganisaatio3 
tarjoaa monipuolisia ja asiakaslähtöisiä liikuntapalveluja kaikille 
pääkaupunginseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. 
 



 

METKAn tapahtumatoiminnan tavoitteet ovat jäsenistön yhteisöllisyyden 
edistäminen, opiskelijakulttuurin lisääminen Metropoliassa ja taloudellinen 
hyöty opiskelijakunnalle. 
 
METKAn tapahtumatoiminta on ammattimaista ja opiskelijakunnan 
toimistolla on riittävää tapahtumatuotannon asiantuntemusta. 
 
METKAn palvelutoiminta on monipuolista ja ottaa huomioon erilaiset 
käyttäjäryhmät. 
 
METKAn palvelujen käyttäminen on taloudellisesti saavutettavissa kaikille 
opiskelijakunnan jäsenille. 
 
Opiskelijapalvelut Oy:n omistajaohjauksen painopisteet ovat toiminnan 
ylläpitäminen, kehittäminen ja laajentaminen. 
 
Opiskelijakunta sitoutuu edistämään Opiskelijapalvelut Oy:n toimintaa 
vaikuttamistyön ja investointien kautta. 
 
 

LIITTEET: 
 
Selitteet & Mittaristot 
Poliittinen ohjelma 
Kaupunkipoliittinen ohjelma 
Kampusvaikuttamisen suunnitelma (päivitetään 2016) 
Opiskelijapalvelut Oy:n Strategia 
 


