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§1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös
Puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa 17.34
§2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Finanssi ry:n sääntöjen 14 §:n mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Toukokuussa,
kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa kokoontuva hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä
(4) hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.
Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu on puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan annettava
suullisesti tai sähköisesti hallituksen jäsenille.
Esitys
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös
Hyväksytään esityksen mukaisesti.
Anni Savolainen poistui kellon ollessa 17.34
§3

Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen tarkastus

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja varmistetaan, että edelliset pöytäkirjat on tarkastettu.
Tarkastamisen jälkeen pöytäkirjat lisätään Finanssi ry:n nettisivuille.
Esitys
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tiia Tyrväinen ja Minttu Varis
Päätös
Edelliset pöytäkirjat on tarkastettu ja arkistoitu. Hyväksytään esityksen mukaisesti.
Juho Lahtinen liittyi kellon ollessa 17.35
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§4

Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys
Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös
Hyväksytään esityksen mukaisesti.
§5

Posti- ja ilmoitusasiat

Esitys
Käydään läpi mahdolliset posti- ja ilmoitusasiat. Merkitään tiedoksi.
-

Muutoksia kerhotoiminnassa

Merkitään tiedoksi
Minttu Varis kertasi kerhotoimintaan tehdyt muutokset, joista on tiedotettu jäsenistöä
sähköpostitse viime viikolla.
Noora Arantola muistutti viestimään tapahtumista ajoissa ja käyttämään viestintäkalenteria.
Kamaldeep Kaur Randhawa saapui kokoukseen kellon ollessa 17.37
Vili Salo saapui kokoukseen kellon ollessa 17.38
§6

Edustajistovaalit 2021

Esitys
Edustajistovaalit käydään tänä syksynä Oulun yliopistolla. Finanssilta Tekniikan ja Talouden
vaaliliiton ehdokkuuksia koordinoi Taru Nygård. Ehdokasasettelu päättyy 13.10. klo 12. Merkitään
tiedoksi.
Merkitään tiedoksi
Taru Nygård kertoi ehdokasasettelun olevan vielä auki. TeTan listalle on tullut mukavasti
osallistujia, mutta tilaa on vielä. Ehdolle voi asettua ottamalla yhteyttä kopoon.

FINANSSI RY

OULUN YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN OPISKELIJAT
STUDENTS OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION AT THE UNIVERSITY OF OULU
PL 4600 | 90014 OULUN YLIOPISTO I WWW.FINANSSI.ORG

§7

Talouskatsaus

Esittelijä: Tiia Tyrväinen
Esitys
Käydään läpi talouskatsaus. LIITE 1. Merkitään tiedoksi.
Merkitään tiedoksi
Tiia Tyrväinen esitteli vuosi sitten tehtyä talousarviota vuodelle 2021, sekä siihen verrattuna
tämänhetkiset toteutuneet luvut. Talouskatsaus vastasi muuten hyvin lähelle odotettua, mutta
olosuhteista johtuen juhlatulot sekä -kulut ovat olleet odotettua pienemmät. Lisäksi keskusteltiin
vuosijuhlaedustuksen summasta, johon on otettu käyttöön yläraja. Pieniä kalustohankintoja
tehtiin fuksiviikolle, aiempien pöytäkirjojen mukaisesti.
Hallitus-, pro- ja kummipaitoja on kustannettu osittain Suomen Ekonomien sponsoroinnilla, ja
loppukulun ovat kustantaneet paitojen haltijat itse.
Yrityssuhdevastaava on tehnyt yhdessä toimikunnan kanssa erittäin onnistunutta myyntiä vuonna
2021, jonka avulla muuta toimintaa on saatu rahoitettua.
Tilille on tullut muuna tulona Fixindex oy:n purkamisesta jääneet voittovarat.
Pankkitilin rahatilanne on hyvä vuosijuhlista pian tulevaa suurempaa laskua ajatellen.
§8

Talousasiat

Käydään läpi tarvittavat talouteen liittyvät asiat
8.1 Finanssi x Lääkis -tapahtuman toteutunut budjetti
Esittelijä: Minttu Varis
Esitys
Hyväksytään Finanssi x Lääkis -tapahtuman toteutunut budjetti
Päätös
Tapahtuma tuotti hieman voittoa järjestäville tahoille. Budjetti hyväksyttiin.
8.2 Fixindex oy:n tilanne
Esittelijä: Tiia Tyrväinen
Esitys
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Keskustellaan Fixindex oy:n tämänhetkisestä tilanteesta. Merkitään tiedoksi.
Merkitään tiedoksi
Tyrväinen kertoi Finanssin 100 % omistamasta Fixindex oy:stä, joka perustettiin aikanaan
valmennuskurssien pyörittämistä varten. Osakeyhtiöllä ei ole ollut liiketoimintaa
pääsykoeuudistuksen jälkeen, jonka vuoksi osakeyhtiö on päätetty aiemmin asettaa selvitystilaan.
Selvitystilamenettelyn lopettamisilmoitus on tällä hetkellä Patentti- ja rekisterihallituksen
käsittelyssä. Fixindex oy:n tili on lakkautettu ja sen varat siirretty Finanssille, joka oli osakeyhtiön
omistaja. Kotiutetusta voitosta maksetaan verot erikseen, veroasiaa selvitetään.
Selvitysmenettelyä varten puuttuvat tilinpäätökset hankittiin tilitoimistolta.
Odotamme PRH:n vahvistusta urakan saamisesta maaliin.
Aleksi Käsmä poistui kellon ollessa 18.01
8.3 Toisen Zettle-päätteen ja puhelimen hankinta
Esittelijä: Tiia Tyrväinen
Esitys
Todetaan, että esim. Poikkitieteellisissä Haalaribileissä tarvitaan kahta Zettle-päätettä ja
muutenkin se helpottaa Finanssin päivittäistä toimintaa. Keskustellaan hankintoihin liittyvistä
asioista ja hyväksytään hankinnat.
Päätös
Tyrväinen kertoi aiemmasta keskustelusta, jonka pohjalta hallitus päätti hankkia toisen Zettlekorttipäätteen, joka on välttämätön, jotta Poikkitieteellisissä Haalaribileissä voidaan myydä
haalarimerkkejä. Toinen korttipääte on käytössä Ilonan ovella kyseisessä tapahtumassa.
Tulemme reklamoimaan Zettlen pikatoimituksesta, sillä laite ei ole tullut luvatussa ajassa.
Lisäksi keskusteltiin toisen Zettlen käyttöön tarvittavasta puhelimesta, joka tullaan hankkimaan.
Päätös hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
§9

Kirjanpitouudistus ja muutoksia talousvastaavan pestiin

Syksyn aikana on hallituksessa nostettu esiin tärkeä ja iso muutos, jota ao. perusteluiden mukaan
tulisi lähteä viemään eteenpäin. Kyseessä on talousvastaavan pestin muutos siten, että juokseva
kirjanpito siirretään ammattikirjanpitäjälle.
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Ennen tilitoimistojen ja kirjanpitäjien kartoittamisen aloitusta on asiasta hyvä käydä perusteellinen
ja avoin keskustelu. Ao. perustelut käydään läpi hallituksen kokouksessa 4.10.2021. Mikäli asia
hyväksytään, voidaan asiaa lähteä edistämään jo hyvissä ajoin ennen uutta hallitushakua ja
vuodenvaihdetta.
Syy sille, miksi kirjanpitäjä olisi hyvä ottaa kuvioihin jo tässä vaiheessa, on se, että nykyinen
talousvastaava voisi tuoreimmalla tiedollaan perehdyttää kirjanpitäjää Finanssin toimintatapoihin
ja toiminnan luonteeseen ylipäänsä, jottei uusi talousvastaava muutenkin opetellessaan pestiään
(jonka luonne muuttuu) joudu hyppäämään täysin tuntemattomaan asian kanssa. Samalla myös
avaava tase ja juokseva kirjanpito olisi heti vuoden alusta kirjanpitäjän käsissä. Nämä ovat toki
asioita, joista keskustellaan kirjanpitäjän kanssa, miten hän kokee parhaimmaksi tavaksi
tilanteessa toimia.
Perustelut ammattikirjanpitäjän / tilitoimiston palkkaamiseen:
1. Kun yksi ammattilainen hoitaa kirjanpitoa vuodesta toiseen, voidaan varmistua siitä, että
kirjaustyyli ei muutu, luvut pysyvät vertailukelpoisina ja käytettävät tilit samoina, ja ennen
kaikkea kirjanpito on täysin oikein (myös tase olisi ajantasainen kuten kuuluu).
2. Finanssin toiminta alkaa olla jo sen verran suurta, ja toiminta tuskin ihan heti heikkenee
varsinkaan koronan poistuttua, että tilintarkastus on edessäpäin jo lähitulevaisuudessa lain
nojalla. Tilintarkastuksen ollessa pakollinen ei kirjanpidon täytyy olla virheetön.
3. Nykyiselläänkin talousvastaavan pestiin ei kovin suurta halukkuutta ole, ja tämä on myös
pesti, johon ei saisi "joutua" varsinkaan kirjanpitoa tehdessä, vaan asioista täytyisi olla
melko perillä ja kiinnostunut. Eli siinä mielessä muista pesteistä poikkeava tietyllä
tapaa. Tilintarkastuksen ollessa pakollinen ei luultavasti hakijoita ole niin matalalla
kynnyksellä pestiin, jos juoksevan kirjanpidon laadinta kuuluu asiaan.
4. Poistaa stressiä ja huolta siitä, ettei asiat hoidu talouspuolella kunnolla. Tällöin voidaan
keskittyä toiminnan kehittämiseen pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti,
hyödyntäen myös ammattilaisen näkökulmaa ja ennen kaikkea
asiantuntijuutta. Esimerkiksi tulevaisuuden mahdollista kiltatalohankintaa tai isompien
projektien kasvattamista silmällä pitäen on syytä panostaa talouspuolen saumattomaan
toimintaan.
5. Nykyinen kirjanpito on jossain maksu- ja suoriteperusteisuuden välillä. Suoriteperusteisuus
olisi järkevää ja suositeltavaa, ja tilinpäätösvaiheessa myös pakollista, mutta vaatii
ehdottomasti saumattoman informaation kulun siitä, millaisia kulut ovat. Tässä tärkeä
rooli on talousvastaavalla, mutta pysyvä kirjanpitäjä tietää, mitä on aiempina vuosina itse
kirjannut.
6. Tilitoimistolla on käytössään omat ohjelmat ja dokumentoinnit, eli sähköistäminenkin
varmasti mahdollinen (pankkiyhteydet yms.). Sähköistäminen ei tänä keväänä onnistunut
yrityksestä huolimatta. Lisäksi huomiona, että nykyisellä talousvastaavalla on ollut
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käytössään oma tulostin dokumentointia yms. varten, mikä ei kaikilta pestiin hakijoilta
löydy. Välineiden puuttuessa on kirjanpitoa haasteellisempaa tehdä varsinkin
ajantasaisesti.
Mitä talousvastaava tekisi jatkossa?
1. Talousvastaavan pestiä ei tule missään nimessä poistaa, vaan vastuualue pysyisi muuten
samana, mutta juoksevan kirjanpidon laadinta siirtyisi tilitoimistolle. Käytännössä
talousvastaavan vastuulla olisi esim. tositteiden, lomakkeiden, seurannan yms.
toimittaminen kirjanpitäjälle asianmukaisina. Toimitustapa riippuu tietysti tilitoimistosta ja
siitä mitä sovitaan, monilla on esimerkiksi sähköiset systeemit käytössään. Lisäksi
käteisvarojen talletus ja käteiskirjanpito on tärkeä osa talousvastaavan roolia.
2. Tositteisiin ja kuluseurantaan liittyen talousvastaavan vastuulla olisi kaiken rahankäytön
seuranta, kuten nytkin, eli varmistuminen siitä, ettei rahaa käytetä väärin ja myös mihin
sitä käytetään.
3. Esimerkiksi varapuheenjohtajan pesti voisi mahdollisesti sopia talousvastaavan pestiin
lisäksi. Tämä ei toistaiseksi ole kellekään kuuluva pesti, vaan vpj:n pesti määritetään
istuvan hallituksen kesken.
4. Yleinen hallitustyö kuuluu pestiin normaalisti.
5. Linkkinä tilitoimiston ja hallituksen välillä.
Esittelijä: Tiia Tyrväinen
Esitys
Keskustellaan kirjanpidon ulkoistamisesta ja talousvastaavan pestimuutoksista. Päätetään, miten
asian kanssa lähdetään etenemään.
Merkitään tiedoksi
Juho Lahtinen poistui kellon ollessa 18.07
Tiia Tyrväinen esitteli hallituksen kesken läpi käydyt perustelut kirjanpidon ulkoistamisen tarpeelle
tilintarkastuksen lähestyessä. Yleiskanditutkintomme nähdään erityisenä perusteena muutokselle,
sillä tilintarkastukseen siirtyessä on tarve ammattimaiselle kirjanpidolle, johon kandiopintomme
eivät vielä valmista.
Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja.
Päätös
Esityksen mukaisesti hallitus päätti talousvastaavan pestin tarkemman muotoilun ensi vuodelle
valmistuvan ennen hallitushaun alkamista. Lisäksi päätettiin selvittää tilitoimistoa
palveluntarjoajaksi kirjanpidolle.
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§ 10

Tapahtumasuunnitelma syksylle 2021

Esitys
Käydään läpi syksyn tapahtumasuunnitelma. Tapahtumat järjestetään sen hetkinen
pandemiatilanne huomioiden. Aikataulut ovat alustavia ja esim. kerhoilla voi lisäksi olla paljon
muitakin tapahtumia. Merkitään tiedoksi. LIITE 2.
Merkitään tiedoksi
Lotta Leinonen esitteli syksyn tapahtumasuunnitelmaa, joka on toimitettu jäsenistölle
kokouskutsun liitteenä.
Liitteen tapahtumasuunnitelmaan tehtiin seuraavia muutoksia:
Keskustelimme Afterwork-tapahtuman konseptista, joka saatiin vahvistettua Teerenpeliin
aiemman konseptin mukaisesti. Severi Kurtti kertoi Teerenpeliin saaduista tarjouksista sekä siitä,
että Facebook-bannerin ollessa valmis saamme tapahtuman julkaistua piankin. Koska myös 45 oli
kiinnostunut tälle tapahtumalle, järjestetään seuraava soveltuva tapahtuma Nelivitoseen. Jenna
Poranen ehdotti marraskuulle kaavailtua maisteritapahtumaa Nelivitoseen.
Tiia Tyrväinen ehdotti vaalivalvojaisia edustajistonvaalien tulospäivään. Taru Nygård kertoi,
etteivät vaalien tulokset välttämättä ehdi samalle illalle. Vaalivalvojaisten järjestämistä
jatkoselvitetään. Keskusteltiin edustajistovaalien äänestyksen aktivoinnista afterworkien kautta.
Maanantaille 1.11. päätettiin järjestää edustajistoäänestystä aktivoivat afterworkit.
Lisäksi keskusteltiin tarvittavista Facebook-bannereista.
Tapahtumasuunnitelmaan lisätään sitsit 11.10. Bassossa.
Suunnitelmaan korjataan edustajistovaalien oikea äänestyspäivämäärä, joka on 28.10.–3.11.
Vuosijuhlaviikon muuta oheisohjelmaa suunnitellaan.
Leinonen kertoi myös suunnitteilla olevasta mentorointitapahtumasta.
Kurtti kertoi maisteritapahtumiin olevan kiinnostusta myös Finanssin yhteistyökumppaneilla.
Poranen komppasi tarvetta maisteritapahtumille.
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§ 11

Beer pong -kerhon pöytähankinta

Esittelijä: Minttu Varis
Esitys
Käydään läpi Beer pong -kerhon pöytähankinta ja hyväksytään se.
Päätös
Minttu Varis kertoi Beer pong -kerhon pyytäneen lisää pöytiä, sillä vanhat pöydät ovat
elinkaarensa lopussa ja niiden määrä on liian pieni kasvaneelle tapahtumakysynnälle. Tiia
Tyrväinen ohjeisti kerhoa tekemään kulukorvauksen kuitteineen tai olemaan yhteydessä, mikäli
ostoon tarvitaan Finanssin korttia. Pöydät mahtuvat kerhon kerhobudjettiin, joten budjetti
hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Vili Salo poistui kellon ollessa 18.38
§ 12

Vuosijuhlien alustava budjetti

Esittelijä: Kamaldeep Kaur Randhawa
Esitys
Käydään läpi vuosijuhlien tämänhetkinen budjettiluonnos. Se tarkentuu vielä syksyn aikana.
Hyväksytään alustava budjetti.
Päätös
Kamaldeep Kaur Randhawa esitteli vuosijuhlien päivitettyä alustavaa budjettia, johon on saatu
tarkennuksia syksyn mittaan. Budjetin odotetaan vastaavan nyt suhteellisen hyvin toteutuvaa
budjettia, vaikkakin tarkat kulut ja tulot selviävät lähempänä juhlaa. Juhlalla tehdään muutama
tuhat tappiota. Tappiota varten on varauduttu aiempien vuosien varainhankinnalla, sillä kyseessä
on pyöreät ja suuremmat juhlat. Tappio tulee kuitenkin olemaan aiemmin arvioitua pienempi
onnistuneen varainhankinnan ansiosta.
Elisabet Lakkala, Veera Lantto ja Emilia Hoikkaniemi poistuivat kellon ollessa 18.44
kunniamerkkikäsittelyn alkaessa.
§ 13

Kunniamerkit

Asia käsitellään suljetuin ovin, jotta päätökset pysyvät vuosijuhliin asti yllätyksenä.
Kiltahuoneella kokoustavat voivat siirtyä eri tilaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Teamsissa
olevat voivat jäädä viralliseen kokoustilaan ja hallituksen jäsenet siirtyvät eri kokoustilaan asian
käsittelyn ajaksi.
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Esittelijä: Siiri Harju, kunniatyöryhmän puheenjohtaja
Siiri Harju saapui kokoukseen kellon ollessa 18.52
Päätös
Siiri Harju esitteli kunniatyöryhmän ehdotuksen palkittavista, sekä jäsenistön äänestämät muut
palkinnot. Vuosijuhlilla 2021 jaetaan sekä vuoden 2020 että 2021 ansiomerkit, sillä 2020 ei
järjestetty vuosijuhlia.
Aiemmin kunniamerkkejä on jaettu vasta opintojen päätyttyä, mutta jatkossa on tarkoitus siirtyä
siihen, että ansiomerkki jaetaan, kun aktiivivuosia kertyy tietty määrä, riippumatta onko
opintovuosia vielä edessäkin. Palkintoja tullaan jakamaan portaittain, eli sama henkilö, joka on jo
saanut pronssisen, voi tulevaisuudessa saada hopeisen ja sen jälkeen kultaisen, sen sijaan, että
aiemmin on jaettu vain yksi merkki, jonka kirkkaus on katsottu opintojen päätyttyä.
Palkitsemisessa tullaan jatkossakin huomioimaan myös toiminnan taso, eikä vain lasketa vuosia.
Noora Arantola ja Siiri Harju poistuivat kunniamerkkikeskustelusta kellon ollessa 19.10 ja muu
hallitus jatkoi keskustelua. Sihteeriksi Arantolan poissaolon ajaksi siirtyi Taru Nygård.
Kunniatyöryhmän esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin tilata puuttuvia kunniajäsenmerkkejä.
Merkitään tiedoksi myös se, että loppuvuodesta tullaan pohtimaan muun muassa kerhotoiminnan
ja Egonomin toimituksen kirjaamista kunniatyöryhmän listaukseen.
Kellon ollessa 19.22 Arantola ja Harju palasivat kokoukseen ja Arantola palasi sihteeriksi.
Harju poistui kellon ollessa 19.33
§ 14

Muut esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Merkitään tiedoksi
Jenna Poranen kertoi Urapolkujen puhujapalkkioiden menevän lahjoituksena hyväntekeväisyyteen.
Lotta Leinonen kertoi, että myös kylterijärjestöjen vuosijuhlalahjoissa tullaan suosimaan
hyväntekeväisyyttä, KPV:n yhteisen linjan mukaisesti.
Totesimme myös Facebookin, WhatsAppin ja Instagramin olevan alhaalla, jonka vuoksi
Afterworkien tapahtuman julkaisu viivästyy ja hallitus kommunikoi loppuillan savumerkein.
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§ 15

Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys
Seuraava kokous kutsutaan koolle puheenjohtajan kutsusta
Päätös
Hyväksytään esityksen mukaisesti.
§ 16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen
Päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen kellon ollessa 19.39

_____________________________
Lotta Leinonen
Puheenjohtaja

_____________________________
Noora Arantola
Sihteeri

_____________________________

_____________________________

Tiia Tyrväinen
Pöytäkirjantarkastaja

Minttu Varis
Pöytäkirjantarkastaja
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