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FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 3 

YLEISTÄ 4 

Vuosi 2022 on Finanssi ry:n 31. toimintavuosi. Finanssi ry on viime vuosina vakauttanut organisaation 5 
toimintaa ja sen palvelut ovat kehittyneet jäsenistön muuttuviin tarpeisiin. Yhdistys jatkaa 6 
ydintoimintojen ja organisaatiorakenteen kehittämistä, sekä tukee ei välttämättömiä toimintoja, joita 7 
järjestetään yhä enenevässä määrin jäsenlähtöisesti. Ottaen huomioon mahdollisesti vallitsevan 8 
koronaviruspandemian, vuoden 2022 hallituksen on tarkasteltava tämän toimintasuunnitelman 9 
tavoitteita ja toteuttaa niitä mahdollisuuksien mukaan. Täten on huomioitava, että pandemian 10 
jatkuessa toimintasuunnitelmasta voidaan joutua poikkeamaan, mutta tilanteen sen salliessa, vuoden 11 
2022 hallituksen tehtävä on huolehtia sen toteutumisesta.  12 

Yhdistys kehittää aktiivisesti oululaista kylteribrändiä ja osallistuu kylteribrändin kehittämiseen 13 
kansallisella tasolla. Finanssi ry pyrkii toiminnallaan parantamaan brändiään muun muassa tekemällä 14 
hyväntekeväisyyttä kylteripuheenjohtajien verkoston linjan mukaisesti.  15 

Pitkän tähtäimen suunnitelmassa korostuvat Finanssin tavoitteet, arvot ja missio, jotka otetaan 16 
huomioon toiminnassa ja tulevien vuosien toimintaa suunniteltaessa. Finanssin ry:n pitkän tähtäimen 17 
suunnitelma on luotu vuosiksi 2020–2024. Finanssin puheenjohtaja huolehtii pitkän tähtäimen 18 
suunnitelman ja toimintasuunnitelman toteutumisesta toiminnassa tasaisin väliajoin käymällä 19 
asiakirjoja läpi hallituksen kanssa. Pitkän tähtäimen suunnitelma otetaan huomioon Finanssi ry:n 20 
jäsenkyselyä tehtäessä ja sillä kartoitetaan jäsenistön arvoja, haluja sekä Finanssi ry:n jäsenistön 21 
kehitysvisioita. Pitkän tähtäimen suunnitelma huomioidaan Finanssi ry:n toiminnassa ja hallituksen 22 
roolia kehitetään entistä strategisempaan suuntaan ja operatiivista toimintaa pyritään entistä 23 
enemmän jalkauttamaan toimikunnille, toimihenkilöille sekä erikseen rekrytoitaville henkilöille.  24 

Paikallisesti Finanssi jatkaa kolmikantayhteistyötä Oulun Ekonomit ry:n ja Oulun yliopiston 25 
kauppakorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on kaventaa kyltereiden ja ekonomien välillä olevaa kuilua 26 
järjestämällä mm. yritysvierailuja ja yhteisiä tapahtumia. Finanssi pyrkii toiminnassaan olemaan 27 
aktiivisesti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun mukana suunnittelemassa ja kehittämässä 28 



 

 

 

tradenomien kanssa tehtävää mahdollista yhteistyötä tradenomien ollessa samalla kampuksella 29 
vuonna 2022.  30 

EDUNVALVONTA 31 

Finanssi ry tekee ensisijaisesti proaktiivista vaikuttamistyötä edistääkseen jäsentensä etujen 32 
toteutumista. Vuonna 2022 edunvalvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että opetus on 33 
laadukasta ja opiskelijalähtöistä sekä itse opiskelu joustavaa. Pidetään yllä keskustelua 34 
hybridiopetuksen mahdollisuudesta tulevaisuudessa. Etäopetuksen aikana kurssien suoritustapojen 35 
täytyy olla asianmukaiset ja arvioinnin vastata muuttuneita suoritustapoja. Lisäksi Finanssi on mukana 36 
uuden pääaineen, Business Analyticsin, sisällön arvioinnissa siten, että siitä saatava osaaminen on 37 
laadukasta. Finanssi kiinnittää yhdessä kauppakorkeakoulun kanssa huomiota siihen, että jokaisesta 38 
pääaineesta saatava substanssiosaaminen on ajankohtaista ja laadukasta, ja että Oulun yliopistosta 39 
valmistuvat kauppakorkeakoululaiset ovat kilpailukykyisiä työelämään siirryttäessä.    40 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntahallitus, koulutustoimikunta, 41 
koulutusohjelmatoimikunnat ja Finanssin koulutuspoliittinen toimikunta käyvät aktiivista 42 
vuoropuhelua mahdollisiin rakennemuutoksiin liittyen. Edunvalvonnassa kiinnitetään erityistä 43 
huomiota yhdessä Oulun kauppakorkeakoulun kanssa kandidaatin tutkinnon sujuvaan päättämiseen ja 44 
siirtymiseen kandiopinnoista maisteriopintoihin. Myös kandidaatin tutkinnon sisältöön pyritään 45 
vaikuttamaan siten, että se vastaisi paremmin opiskelijoiden toiveita. Maisterivaiheen pääaineen 46 
vaihtaminen tulee olla mahdollista jatkossakin. Vaikuttamistyötä tehdään hallituksen toimesta myös 47 
epävirallisemmin tiedekunnan ja yliopiston henkilöstöä tapaamalla ja heidän kanssaan 48 
keskustelemalla.   49 

Finanssi ry kiinnittää huomiota edunvalvonnassa erityisesti opiskelijoiden jaksamiseen ja opintojen 50 
sujuvaan etenemiseen. Finanssi huomioi ongelmien arvioinnissa jäsentensä mielipiteet järjestämällä 51 
yhdessä kauppakorkeakoulun kanssa kaksi kyselyä, yhden keväällä ja yhden syksyllä, sekä aktivoimalla 52 
jäseniään jatkuvaan palautteen antoon. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu toimii kyselyjen tilaajana, 53 
jolloin kauppakorkeakoulu määrittää kyselyjen pääpainon preferenssiensä mukaan.  54 

Vuonna 2022 edunvalvonnassa jatketaan huomion kiinnittämistä kauppatieteellisen alan yhteishaun 55 
muutoksiin, sekä sen vaikutuksiin kauppakorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulun muutto Oulun 56 
yliopiston Linnanmaan kampukselle huomioidaan aktiivisesti edunvalvonnassa. Yhteistyön 57 
syventäminen ei saa vaikuttaa heikentävästi kauppatieteiden opiskelijoiden toimintaan.  58 



 

 

 

Kauppakorkeakoulun opiskelijavaikuttajat otetaan osaksi Finanssi ry:n toimintaa järjestämällä 59 
Finanssin koulutuspoliittisen toimikunnan ja kauppakorkeakoulun opiskelijavaikuttajien kesken 60 
säännöllisesti yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Tilaisuuksissa käydään läpi vuoden aikana ajankohtaisia 61 
asioita kauppakorkeakoulussa. Tilaisuuksien tavoitteena on luoda synergiaa kauppakorkeakoulun 62 
opiskelijavaikuttajien keskuuteen.   63 

Hallituksen koulutuspolitiikasta vastaava henkilö on päävastuussa koulutuspolitiikan onnistumisesta 64 
paikallisesti. Yhdistyksen puheenjohtaja tuo yhdistyksen toimintaan tietoa ja näkemystä 65 
valtakunnallisista koulutuspoliittisista asioista esimerkiksi Suomen Ekonomien kautta. Yhdistyksen 66 
puheenjohtaja ja yhdistyksen koulutuspoliittisista asioista vastaava henkilö tapaavat säännöllisin 67 
väliajoin keskustellakseen ajankohtaisista edunvalvontaan liittyvistä aiheista. Finanssin puheenjohtaja 68 
vaikuttaa Suomen Ekonomien kylteripuheenjohtajien verkostossa.  69 

Hallituksen koulutuspolitiikasta vastaava henkilö tekee yhteistyötä finanssilaisten Oulun yliopiston 70 
ylioppilaskunnan edustajiston jäsenten kanssa, sekä pitää Finanssin hallituksen ajan tasalla koko 71 
ylioppilaskuntaa ja yliopistoa koskevissa koulutuspoliittisissa asioissa. 72 

TAPAHTUMATARJONTA: HUPI 73 

Vuoden 2022 suurin poikkitieteellinen tapahtuma on approtapahtuma Öllövelli, joka järjestetään, 74 
mikäli vuoden 2022 koronaviruspandemiatilanne sen sallii. Vuonna 2017 lanseerattu Öllövelli tähtää 75 
vuosittaiseen kasvuun sekä asemansa kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen Pohjois-Suomen 76 
suurimpana poikkitieteellisenä tapahtumana. Vuonna 2022 Öllövellin markkinointi tulee painottumaan 77 
edellisvuosien tapaan Oulun korkeakoulujen lisäksi vahvasti muihin Suomen korkeakouluihin. 78 
Tulevaisuudessa Öllövellin brändi tunnetaan niin Oulussa kuin myös muualla. Vuonna 2022 Öllövellin 79 
jatkot tullaan järjestämään Viihdemaailma Ilonan sekä Mangon tiloissa. Täten jatkobaarien määrä 80 
nousee ainakin kahteen. Tapahtuma pyritään järjestämään keväällä, mutta vuoden 2022 hallitus voi 81 
tarvittaessa siirtää tapahtuman ajankohtaa. 82 

Finanssi ry järjestää syksyn suurimpana yksittäisenä tapahtumana 31. vuosijuhlansa. Vuosijuhlaviikko 83 
sisältää erilaisia tapahtumia, isoimpana tapahtumana vuosijuhlaillallisen ja silliaamiaisen. 84 
Vuosijuhlaviikolla fukseille tullaan järjestämään oma juhlavampi tapahtuma. Muita syksyn tapahtumia 85 
ovat muun muassa fuksiviikon tapahtumat, Rukan reissu ja pikkujoulut.  86 

Poikkitieteelliset haalaribileet järjestetään vähintään kuusi, mielellään kahdeksan kertaa vuodessa 87 
ensisijaisesti Ilonassa. Poikkitieteellisten haalaribileiden vakiintunut asema Oulun 88 
opiskelijatapahtumatarjonnassa antaa Finanssille mahdollisuuden jatkaa konseptin kehittämistä yhä 89 



 

 

 

eteenpäin. Tällöin lipunmyynti tapahtuu pääsääntöisesti sähköisessä muodossa ja kivijalkamyynti 90 
tapahtuu keskitetysti Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Erilaisten teemabileiden 91 
järjestämisestä päättävät vuoden 2022 toimijat. Kansallisen koronaviruspandemian niin salliessa, 92 
tullaan vuonna 2022 järjestämään vähintään yhdet haalaribileet, jossa on artistiesiintyjä, mikäli se on 93 
myös taloudellisesti järkevää. Vuonna 2022 kaikkiin some-kanaviin keskitytään monipuolisesti 94 
haalaribileiden markkinoinnissa. 95 

Vuodesta 2014 järjestetty fuksien lakitustilaisuus pidetään myös vuonna 2022. Tilaisuudessa fuksit 96 
vannovat kylterivalan ja saavat luvan kantaa Finanssin kylterikokardilla varustettua ylioppilaslakkia. 97 
Tapahtuman houkuttelevuutta parannetaan lisäämällä tapahtuman laatua ja ainutlaatuisuutta, sekä 98 
vastataan kasvaneen osallistujamäärän myötä muuttuneisiin tarpeisiin. 99 

Pienemmät tapahtumat kuten sitsit ja laskiainen sekä Vappusauna kuuluvat Finanssin 100 
tapahtumatarjontaan vuonna 2022. Erityisesti Vapun tapahtumia tulee kehittää niin, että Finanssin 101 
Vappu integroidaan paremmin koko Oulun opiskelijavappuun. Tapahtumatoimikunta sekä NESU-102 
toimikunta ovat aktiivisessa roolissa näiden kehittämisessä ja biletiimi tapahtumien toteutuksessa. 103 
Biletiimi toimii vuonna 2022 yhtenä Finanssin tärkeimpänä operatiivisena elimenä, jolle annetaan 104 
entistäkin enemmän painoarvoa vuoden 2022 tapahtumien operatiivisessa toteuttamisessa.  105 

Yhdistys pitää huolen siitä, että jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua tapahtumiin kohtuullisella 106 
hinnalla. Finanssin omalle jäsenistölle suunnatuissa tapahtumissa hyödynnetään rohkeasti muilla 107 
tavoilla kerrytettyjä varoja, silloin kun tämä tuo lisäarvoa tapahtumalle ja mahdollistaa 108 
opiskelijaystävällisen lippuhinnan. 109 

Kerhot, jotka tuovat Finanssin vakituisesta toiminnasta poikkeavan aktiviteetin mukaan yhdistyksen 110 
tarjontaan saavat taloudellista tukea. Vuonna 2022 panostetaan erityisesti kerhotoiminnan 111 
jatkuvuuteen ja näkyvyyteen tiedottamalla niiden olemassaolosta sekä tukemalla kerhojen toimintaa 112 
ja niiden vastuutiimejä. Jäsenistöä kannustetaan perustamaan uusia ja mielenkiintoisia kerhoja sekä 113 
osallistumaan kerhotoimintaan. Kaikki finanssilaiset saavat liittyä mihin tahansa Finanssin kerhoon. 114 
Vuoden aikana järjestetään vähintään yksi tapahtuma, jossa on mahdollista saada tietoa 115 
kerhotoiminnasta.  116 

Jäsenistölle annetaan mahdollisuus osallistua erilaisiin kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin subventoiduin 117 
hinnoin. Vuonna 2022 tullaan keskittymään Finanssin liikuntavuorojen aktivoimiseen. Tämän lisäksi 118 
järjestetään urheiluun innostavia lajikokeiluja, joita lisätään niin keväällä, kuin syksylläkin. Vuonna 119 
2022 Finanssi järjestää jäsenistölle lippuja kulttuuritapahtumiin kuten esimerkiksi elokuviin, teatteriin, 120 
balettiin, konserttiin tai urheilutapahtumaan subventoiduin hinnoin. 121 



 

 

 

Finanssin jäsenillä on mahdollista vuonna 2022 hakea projektirahaa yksittäiseen uuteen tapahtumaan. 122 
Projektirahaa ei myönnetä kerhotoimintaan. Projektirahan tarkoituksena on tarjota Finanssin jäsenille 123 
mahdollisuus järjestää tapahtumia ja toteuttaa omia visioitaan. Tapahtuman tulee sopia Finanssi ry:n 124 
tapahtumakalenteriin ja yhdistyksen tavoitteisiin, ja sen markkinoinnin ja viestinnän on oltava 125 
laadukasta. Tapahtuma voi olla pääsymaksullinen tai pääsymaksuton. Projektirahan maksimimäärä on 126 
300 euroa per tapahtuma ja Finanssi voi myöntää projektirahaa maksimissaan 1500 euroa vuodessa. 127 
Tapahtuman tulee olla avoin kaikille Finanssin jäsenille, mutta se voi olla myös poikkitieteellinen. 128 
Projektirahan vastuuhenkilönä toimii hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava, mutta hallitus tekee 129 
lopullisen päätöksen projektirahan myöntämisestä hallituksen kokouksessa esityksen pohjalta. 130 

Nordiska Ekonomie Studerandes Union (NESU) -toimikunta järjestää mahdollisuuksien mukaan kahdet 131 
NESU-sitsit keväällä ja syksyllä. Näiden lisäksi toimikunta järjestää muita erilaisia sitsejä jäsenistölle. 132 
Osa näistä sitseistä pyritään pitämään poikkitieteellisinä. Toimikunta jatkaa myös muiden erikseen 133 
sovittavien kylterihenkeä ja NESU-henkeä edistävien tapahtumien järjestämistä vuoden aikana. 134 

Finanssi kiinnittää huomiota kansainvälisten tutkinto- ja +2 -opiskelijoiden integroimiseen osaksi 135 
Finanssi ry:n yhdistystä ja jäsenistöä. Vuonna 2022 jatketaan kummien ja pienryhmäohjaajien 136 
toiminnan yhtenäistämistä siten, että tehtävien välillä ei nähtäisi suurta eroa. Hallituksen KV-tutkinto- 137 
ja maisteriopiskelijoista vastaava henkilö järjestää erilaisia KV-tutkinto- ja maisteriopiskelijoita 138 
kiinnostavia tapahtumia vähintään kerran keväällä ja syksyllä. Vaihto-opiskelijoille järjestetään erilliset 139 
tervetuliaistapahtumat keväällä ja syksyllä, joihin pyritään aktiivisesti saamaan paikalle myös 140 
suomalaisia opiskelijoita integraation edistämiseksi. 141 

TAPAHTUMATARJONTA: HYÖTY 142 

Vuonna 2022 Finanssi pyrkii järjestämään excursion Helsinkiin kauppakorkeakoulun opiskelijoille. 143 
Excursion ajankohta ja sisältö riippuu vallitsevasta koronaviruspandemiasta. Excursion toteutuessa, 144 
sitä markkinoidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yrityssuhdetoimikunta järjestää 145 
mahdollisuuksien mukaan Oulun alueen yrityksiin yritysvierailuja läpi vuoden. Yritysvierailuja 146 
järjestettäessä pyritään ottamaan huomioon erilaiset opintopolut ja kansainvälisyys niin, että 147 
mahdollisimman moni opiskelija pääsisi osallistumaan oman kiinnostuksensa mukaan vierailulle.   148 

Violettia Vyöhykettä laajennetaan vuonna 2022 sekä sen viestintää parannetaan vuonna 2020 149 
perustetun Violetin Vyöhykkeen Instagram -tilin kautta, sekä jäsenistön että yritysten suuntaan. 150 
Finanssi tukee ammatillisiin asioihin liittyviä tapahtumia, esimerkiksi workshop-tilaisuuksia 151 
jäsenistölleen pääsymaksuja subventoimalla. 152 



 

 

 

Finanssi ry pyrkii jatkossa herättämään jäsenistönsä innostusta yhteiskunnallisia ja kauppatieteellisiä 153 
aiheita kohtaan, järjestämällä sekä markkinoimalla näitä tavoitteita tukevia tapahtumia jäsenistölleen. 154 
Vuoden 2022 aikana järjestetään kaksi asiaseminaaria, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Kevään seminaari, 155 
Nordic Spirit Forum, toteutetaan yhteistyössä ainakin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Oulun 156 
Ekonomit ry:n kanssa. Tapahtuman laajentamista useammalle päivälle kartoitetaan ja siihen voidaan 157 
lisätä esimerkiksi verkostoitumistilaisuus, workshop- tai casetehtäviä. 158 

Alkusyksystä järjestettävä Urapolut toteutetaan yhdessä kauppakorkeakoulun kanssa. Tarvittaessa 159 
seminaarit järjestetään etäyhteyksin. Yhdistys markkinoi Suomen Ekonomien järjestämiä 160 
työelämälähtöisiä tapahtumia voimakkaasti ja pyrkii edustamaan tapahtumissa. Lisäksi pohditaan 161 
mahdollisuutta järjestää uudelleen Slush-tapahtuman yhteydessä oma side-event yhdessä muiden 162 
paikallisten toimijoiden kanssa. 163 

Vuonna 2022 Finanssi ry kartoittaa ulkomaan excursion järjestämisen mahdollisuutta, jos 164 
pandemiatilanne sen sallii ja matka on järkevää toteuttaa ja siihen voidaan valmistautua jo hyvissä 165 
ajoin keväällä. Vaihtoehtona on myös kotimaan excursio syksylle. VVV-risteilyä ei toteuteta keväällä 166 
2022, vaan valmistaudutaan tuomaan tapahtuma suurella panostuksella takaisin vuonna 2023. Börje 167 
rekrytoidaan hyvissä ajoin kesällä ja mikäli sopiva henkilö löydetään, valmistaudutaan jo syksyn aikana 168 
suuren kylteriristeilyn järjestämiseen. 169 

VARAINHANKINTA 170 

Vuonna 2022 Finanssi jatkaa taloutensa vahvistamista mahdollisen suuren kiinteistöinvestoinnin 171 
tekemiseen. Finanssin varainhankinnan pääpaino pidetään yhteistyösopimuksissa. Sopimuksissa 172 
mainitut kohdat tulee huomioida yhdistyksen toiminnassa ja niiden jatkuvuuteen kiinnitetään 173 
huomiota. Vuonna 2022 yhteistyösopimusten sisältöä kehitetään vastaamaan yritysten yksilöllisiä 174 
tarpeita. Varainhankinnan budjetoinnissa noudatetaan varovaisuutta.  175 

Varainhankinnassa pyritään hyödyntämään jäsenistön olemassa olevia kontakteja yritysmaailmaan. 176 
Varainhankintaa kehitetään yhä ammattimaisempaan suuntaan ja yhteistyösopimuksia räätälöidään 177 
yhteistyökumppaneiden tarpeisiin. Finanssin sosiaalinen media ja sähköpostilista pysyvät tärkeinä 178 
tuotteina yritysyhteistyössä, ja varainhankintaan niiden kautta panostetaan entistä enemmän. 179 
Varainhankinnalla pyritään aina luomaan arvoa myös yhteistyökumppanille. Aiempien 180 
yhteistyösopimusten uusimiseen pyritään niin rahallisten kumppaneiden kuin Violetin Vyöhykkeen 181 
kumppaneiden kanssa.  182 



 

 

 

Haalarimerkki- ja kiltatuotemyynti ovat  jatkuvan kehityksen kohteina myös vuonna 2022. 183 
Julkaisutoimikunta voi tuottaa joko itse tai haalarimerkkikilpailun kautta uusia haalarimerkkejä Finanssi 184 
ry:n valikoimaan. Haalarimerkkimyyntiin panostetaan erityisesti fuksiviikolla vuonna 2021 todetun 185 
suuren kysynnän pohjalta. Olemassa olevien tuotteiden markkinointiin panostetaan siten, että ne ovat 186 
helposti jäsenistön löydettävissä ja hankittavissa. Finanssin hallitus voi tarpeen tullen ja kysynnän 187 
mukaan tuoda myyntiin uusia kiltatuotteita ja kartoittaa uusia varainhankintakeinoja vuonna 2022.  188 

VIESTINTÄ 189 

Yhdistyksen aktiivisuutta pidetään yllä vahvasti sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa 190 
aloitetaan siirtyminen kohti kaksikielistä sisältöä vuoden 2022 aikana. Sisältöä julkaistaan jatkuvasti ja 191 
kattavasti kaikissa kanavissa, mukaan lukien uusista kanavista Telegramissa sekä Linkedinissä. 192 
Instagram-storyissä ja Snapchatissa pyritään viestimään jatkossakin usein, sillä niiden tavoittavuus on 193 
kanavista suurin. Finanssin Instagramissa esiintyvien kuukausitiedotteen sekä viikkotiedotteen 194 
julkaisemista jatketaan. 195 

Viikkotiedote säilyy jatkossakin Finanssin pääviestintäkanavana, ja kukin hallituslainen huolehtii sen 196 
sisällöstä oman vastuualueensa osalta. Viikkotiedotteen sisällön tulee olla ajankohtaista ja 197 
kokousaikataulujen tulee erottua selkeästi jäsenistölle. Kansainvälisille opiskelijoille suunnatun 198 
viikkotiedotteen toteutusta jatketaan myös vuonna 2022, tai yhdistetään molemmat tiedotteet 199 
yhdeksi kaksikieliseksi tiedotteeksi. Vuonna 2022 työviikkotiedote säilyy tärkeänä palveluna 200 
jäsenistölle ja yhteistyöyrityksille. 201 

Vuonna 2021 uudistettujen nettisivujen ylläpidosta ja sisällön ajantasaisuudesta pidetään huolta pitkin 202 
vuotta. Finanssin blogin aktivoimista jatketaan ja blogipostauksia julkaistaan kuukausittain 203 
ajankohtaisista ja monipuolisista aiheista. Blogia voidaan hyödyntää myös yritysyhteistyössä sekä 204 
alumnitoiminnan virkistäjänä. Finanssin tapahtumia taltioidaan myös jatkossa Finanssin kuvagalleriaan 205 
ja kuvagalleriasta on mahdollista käyttää kuvia asiatapahtumiin ja asiapitoisiin julkaisuihin. Nettisivuilta 206 
löytyvän tenttiarkiston pitäminen ajan tasalla ja tenttien saaminen arkistoon julkisiksi säilyy tärkeänä. 207 
Finanssi on aktiivisesti yhteydessä tiedekunnan suuntaan tenttien saamiseksi arkistoon. 208 

Vuonna 2022 Finanssin kiltalehti Egonomi ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, joista toinen tulee olemaan 209 
Finanssi ry:n Fuksi-Egonomi. Egonomia levitetään niin digitaalisesti kuin printtinä, mutta Egonomin 210 
printtimäärät pidetään maltillisina. Fuksi-Egonomin kaltainen tietopaketti tarjotaan myös 211 
kansainvälisille opiskelijoille esimerkiksi blogissa. 212 



 

 

 

Vuonna 2020 luodun graafisen ohjeistuksen noudattamista jatketaan, ja sen linjauksia seurataan 213 
kaikessa Finanssin viestinnässä. Esityksiä varten luotua pohjaa käytetään kaikissa Finanssia edustavissa 214 
esityksissä. Finanssin visuaalisen ilmeen kehitystä jatketaan, ja yhdistyksen graafinen ilme pidetään 215 
ammattimaisena, asiallisena ja yhtenäisenä. Julkaisutoimikunta suunnittelee ja ohjaa Finanssin 216 
graafisen ilmeen yhtenäisyyttä, sekä ylläpitää tapahtumatarjonnan mielenkiintoa laadukkaan graafisen 217 
sisällöntuotannon muodossa. Instagram-julkaisuiden visuaalisuuteen kiinnitetään jatkossakin 218 
huomiota ja noudatetaan sille luotua graafista ohjeistusta, jotta Finanssi on nopeasti tunnistettavissa 219 
julkaisuista. 220 

Finanssi ry:n hallitus pitää huolen, että vanhojen asiakirjojen dokumentointi on jatkuvaa ja asiakirjat 221 
arkistoidaan. Lisäksi Finanssi ry kiinnittää jatkossa enemmän huomiota vastuulliseen viestintään, joista 222 
välittyvät yhdistyksen pitkän tähtäimen suunnitelman määrittelemät arvot, missio sekä visio. Hallitus 223 
huolehtii myös siitä, että toimikunnilla on tarvittavat välineet ja ohjelmistot toteuttaa laadukasta 224 
viestintää.  225 

Kautensa alussa viestintävastaava perehdyttää hallituksen sisäiseen viestintään ja viestintäkalenterin 226 
käyttöön. Koko hallitus noudattaa sovittuja käytäntöjä ja viestii pestiinsä liittyvistä asioista aktiivisesti. 227 
Hallitus viestii jatkossakin Teamsissa ja dokumentoi tärkeät tiedostot lisäksi Dropboxiin, jotta jatkuvuus 228 
ja tiedonkulku varmistetaan tuleville vuosille. Tiedonkulkua varmistetaan myös riittävällä 229 
perehdyttämisellä. 230 

HALLINTO 231 

Hallitus järjestäytyy kautensa alussa puheenjohtajan johdolla parhaaksi katsomallaan tavalla. 232 
Puheenjohtaja on päävastuussa toiminnan läpiviemisestä ja kokousten sekä iltakoulujen 233 
järjestämisestä. Toimikuntien puheenjohtajat ovat vastuussa oman toimikuntansa organisoinnista ja 234 
työn dokumentoinnista.  235 

Hallitus kartoittaa puheenjohtajan ja talousasioista vastaavan hallituksen jäsenen johdolla Finanssi ry:n 236 
taloudellisia resursseja ja mahdollisuuksia siihen, että kaikille hallituksen jäsenille maksettaisiin 237 
tulevaisuudessa palkkiota hallituksessa toimimisesta, toiminnan laajentuessa ja muuttuessa 238 
ammattimaisemmaksi koko ajan.  239 

TALOUS  240 

Finanssin taloudenhoitoa ohjaa yhdistyksen talousohjesääntö. Talousvastaava ja puheenjohtaja 241 
huolehtivat yhdessä talouden seurannasta. Talousvastaava esittää säännöllisin väliajoin ja tarpeen 242 



 

 

 

tullen laajan selvityksen yhdistyksen talouden tilasta hallituksen kokouksessa. Katsausten perusteella 243 
päätetään mahdollisesta lisätalousarviosta tai muutoksista budjetointiin. Vuoden 2022 hallituksen 244 
tulee tarkastella talousohjesäännön ajankohtaisuutta sekä tehdä mahdollisia muutoksia esimerkiksi 245 
tilintarkastusvelvollisuuteen siirryttäessä. Talousohjesäännön muutokset on hyväksyttävä kahdessa 246 
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.  247 

Vuoden 2022 hallituksen on aloitettava valmistelut tilintarkastuksen käyttöönottoa varten. Finanssin 248 
toiminnan ollessa taloudellisesti suurta ja kasvavaa, tulevat tilintarkastusvelvollisuuden laissa asetetut 249 
rajat ylittymään lähitulevaisuudessa.  250 

Vuonna 2022 on tarkoitus jatkaa aloitettua tilitoimiston ja Finanssin välistä yhteistyötä, kehittäen 251 
toimintatapoja täsmällisen ja informatiivisen kirjanpidon aikaansaamiseksi. Kirjanpidon laatii 252 
ammattikirjanpitäjä, mikä varmistaa vakaata taloudellista pohjaa tulevaisuuden toiminnalle ja lisää 253 
Finanssin ammattimaisuutta. Tavoitteena on myös talousarvion täsmällisempi ja informatiivisempi 254 
esitystapa ja laadinta tulevaisuudessa, hyödyntäen taloushallinnon ohjelmistoa. Talousvastaavan on 255 
pääasiallisesti huolehdittava, että kaikki tilikaudelle kuuluvat tositteet tulevat asianmukaisesti 256 
kirjatuiksi kirjanpitoon. Jokainen hallituksen jäsen on kuitenkin vastuussa siitä, että hänen ja hänen 257 
toimikuntansa tositteet tulevat ajantasaisesti kirjatuiksi kirjanpitoon sekä talousvastaavan tietoon. 258 

Hallitus voi sijoittaa maksimissaan 10 000 euroa vuoden aikana hallituksen kokouksessa esittelemäänsä 259 
sijoituskohteeseen, esimerkiksi rahastoimalla tilikauden ylijäämää. Yhdistyksen varallisuuden allokointi 260 
pitkäaikaisempien sijoitusten ja likvidien varojen välillä arvioidaan ja toteutetaan tehdyn arvion 261 
perusteella. 262 

Vuonna 2021 Finanssin vakuutuksia päivitettiin vastaamaan toiminnan laajuutta ja luonnetta. Vuonna 263 
2022 on tarpeen mukaan arvioitava vakuutusten lisätarve uudelleen, esimerkiksi isompiin tapahtumiin 264 
ja projekteihin liittyen. 265 

TOIMIKUNNAT JA TOIMIHENKILÖT 266 

Vuodelle 2022 perustetaan seuraavat toimikunnat: koulutuspoliittinen-, tapahtuma-, julkaisu-, NESU-, 267 
yrityssuhde-, projekti-, viestintä- sekä KV- ja maisteritoimikunta. Näiden lisäksi rekrytoidaan Egonomin 268 
päätoimittaja. Toimikuntien tehtävistä määrätään erikseen toimikuntien ohjesäännössä hallituksen 269 
toimesta. Lisäksi vuonna 2022 tapahtumavastaavan avuksi voidaan rekrytoida poikkaritoimihenkilö(t) 270 
ja VVV-vastaavaksi Börje. Finanssi ry:n hallitus voi rekrytoida muita toimihenkilöitä vuoden aikana, 271 
mikäli he katsovat sen tarpeelliseksi.  272 



 

 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 273 
Finanssi ry pyrkii tuottamaan tapahtumia ja palveluja niin, että sen kansainväliset opiskelijat saavat 274 
tietoa yhdistyksestä ja ajankohtaisista asioista. Vuonna 2022 Finanssin kv- ja maisterivastaava jatkaa 275 
yhteistyötä eri kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta kansainväliset opiskelijat saadaan integroitua 276 
paremmin Finanssi ry:n toimintaan. Näin helpotetaan myös vaihto-opiskelijoiden arkea. Lisäksi 277 
kansainvälisistä asioista vastaava henkilö jatkaa entistä läheisempää yhteistyötä kansainvälisten 278 
opiskelijoiden kummien kanssa toiminnan kehittämiseksi. Finanssi ry:n omia tapahtumia viestitään 279 
aktiivisesti myös kansainvälisille opiskelijoille ja nettisivujen englanninkielistä versiota pidetään ajan 280 
tasalla.  281 

ALUMNITOIMINTA 282 

Finanssi ry tekee yhteistyötä tiedekunnan kanssa valmistujaisiin liittyen ja voi halutessaan järjestää 283 
oheistoimintaa valmistuville opiskelijoille. Finanssi järjestää alumnitapahtuman, kuten esimerkiksi 284 
urailtapäivän. Alumnitoiminnasta on vastuussa hallituksen kv- ja maisterivastaava, jonka tehtävänä on 285 
varmistaa alumnitapahtumien jatkuvuus ja niiden kehittäminen eteenpäin tulevaisuudessa. 286 

 287 

Finanssin sosiaalisen median alumniverkostoja tullaan aktivoimaan, ja niistä tiedotetaan aktiivisesti 288 
valmistuville opiskelijoille. Myös alumnien ja jäsenistön välistä viestintää pyritään kehittämään. 289 
Vuonna 2022 Finanssi ry jatkaa alumnitoiminnan taloudellista tukemista, niin Oulussa kuin myös sen 290 
ulkopuolella. Alumnitoimintaa tulee tukea mahdollisuuksien mukaan myös muilla tavoin. 291 

Finanssilla ei tällä hetkellä ole virallista rekisteriä alumneille, eikä erillistä alumnijäsenyyttä. Tällaisen 292 
mahdollisuuden lisäämistä Finanssille kartoitetaan vuonna 2022 yhteistyössä aktiivisten alumnien 293 
kanssa. Alumniverkoston voisi liittää esimerkiksi osaksi mahdollista säätiötä, joka voi tulevaisuudessa 294 
olla osana Finanssin toiminnan tukemista. Selkeä alumniverkosto pitäisi aktiiviset Finanssin alumnit 295 
entistä tiiviimmin osana Finanssin jokavuotista toimintaa. 296 

POIKKEUSOLOJEN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN 297 

Finanssi ry:n hallitus kartoittaa etätapahtumien toteuttamista hyödyntäen olemassa olevia alustoja. 298 
Etätapahtumien on oltava mahdollisimman monipuolisia, jotta jäsenistön tarpeet sekä 299 
verkostoituminen saadaan huomioitua. Finanssilaisten hyvinvointia etäopintojen aikana pyritään 300 
edistämään monipuolisin keinoin. Tätä toimintaa voidaan subventoida Finanssi ry:n puolesta, mikäli 301 
taloudellinen tilanne sen mahdollistaa.  302 



 

 

 

Finanssi ry:n hallitus esittää tätä toimintasuunnitelmaa hyväksyttäväksi yhdistyksen 303 
toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022. 304 

FINANSSI RY:N HALLITUS  305 

Lotta Leinonen 306 
Hallituksen puheenjohtaja  307 
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