
FINANSSI RY:N PITKÄN 
TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

2020-2024

1



2

Finanssi ry

Finanssi ry on Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun
opiskelijoiden ainejärjestö, jolla on yli 1600 jäsentä.
Finanssi on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alainen
kattokilta, joka on perustettu vuonna 1991. Finanssin
jäsenet kuuluvat automaattisesti Suomen Ekonomeihin.

Killan tunnusväri on violetti ja finanssilaisen tunnistaa
violeteista haalareista. Finanssin aktiivisten toimijoiden
määrä on välillä kasvanut ja hiipunut, mutta yhä useampi
Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoista toimii
yhteydessä Finanssiin. Yhdistyksen virallisina
toimieliminä toimivat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen
hallitus. Lisäksi yhdistyksen hallituksen alaisuudessa
toimii useita erilaisia toimikuntia
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Finanssi ry on Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun
opiskelijoiden ainejärjestö, jolla on yli 1600 jäsentä. Finanssi on
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alainen kattokilta, joka on
perustettu vuonna 1991. Finanssin jäsenet kuuluvat
automaattisesti Suomen Ekonomeihin.

Killan tunnusväri on violetti ja finanssilaisen tunnistaa violeteista
haalareista. Finanssin aktiivisten toimijoiden määrä on välillä
kasvanut ja hiipunut, mutta yhä useampi Oulun yliopiston
kauppatieteiden opiskelijoista toimii yhteydessä Finanssiin.
Yhdistyksen virallisina toimieliminä toimivat yhdistyksen kokous ja
yhdistyksen hallitus. Lisäksi yhdistyksen hallituksen alaisuudessa
toimii useita erilaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä.
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Johdanto

Oulun yliopiston kauppatieteilijäin opiskelijayhdistyksen eli Finanssi ry:n
hallitus asetti vuonna 2014 ensimmäisen kerran hallituksen tehtäväksi
määrittää yhdistykselle pitkän tähtäimen suunnitelman, joka ohjaisi toimintaa
kauaskantoisemmin kuin vuosittain tehtävä toimintasuunnitelma. Edellisen
pitkän tähtäimen suunnitelman ajanjakson tullessa loppuun, vuoden 2019
hallituksen tehtäväksi muodostui kehittää uusi pitkän tähtäimen suunnitelma.

Suunnitelmatyön pohjana toimivat vuosien 2015-2019 pitkän tähtäimen
suunnitelma, vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jäsenkyselyt, OBS-kyselyt
sekä vuoden 2019 hallituksen työ. Näiden materiaalien pohjalta on pyritty
määrittelemään suurempia linjoja, jotka ohjaavat toimintaa aina vuoteen
2024 saakka. Suunnitelma on Finanssi ry:n toinen laatuaan ja tulevilla
hallituksilla on vastuu kehittää yhdistyksen toimintaa niin, että
suunnitelmassa mainitut asiat otetaan toiminnassa huomioon.



4

Johdanto

Finanssi ry on vakauttanut vuosien saatossa toimintaansa ja
toimintamallien voidaan nähdä olevan ammattimaista ja kehittynyttä.
Taloudellisen toiminnan ollessa vakaata, Finanssi ry on voinut keskittyä
entistäkin laadukkaamman toiminnan toteuttamiseen.

Pitääksemme huolta yhdistyksen toiminnan tasaisesta kehittämisestä ja
laadukkuudesta tulee Finanssin katsoa pidemmälle tulevaisuuteen kuin
yksi vuosi kerrallaan. Tätä suunnitelmaa tulee tarkastella kriittisesti
muutaman vuoden välein ja tarpeen mukaan muuttaa niin, että vuoden
2024 lähestyessä yhdistys linjaa pitkän tähtäimen suunnitelmat uudelleen.
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Visio & Missio

Finanssi ry toimii Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden
etujärjestönä. Tämän lisäksi Finanssi näkyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun
opiskelijoiden arjessa vapaa-ajan viihdyttäjänä ja jaksamisen edistäjänä. Meille
opiskelijoidemme jaksaminen ja heidän hyvinvointinsa on erityisen tärkeää.

Finanssi varmistaa omassa toiminnassaan sen, että jokaisella on yhdenvertainen
asema jäsenistömme keskuudessa. Finanssi takaa saumattoman yhteistyön niin
jäsenistön, yritysten kuin muidenkin ainejärjestöjen keskuudessa.

Olemme Pohjois-Suomen näkyvin ja kuuluvin ainejärjestö.
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Arvot

Jatkuva kehitys- Emme keskity vain luomaan uutta, vaan kehittämään
olemassa olevia kokonaisuuksia jäseniämme kuunnellen. Olemme
edelläkävijä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Olemme valmiita
toteuttamaan yllättäviäkin ideoita, pelkäämättä.

Poikkitieteellisyys - Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden muodostaa
verkostoja yli ainejärjestörajojen

Yhteisöllisyys - Finanssi luo tietoisesti yhteishenkeä jäsenistössään.
Jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus olla finanssilainen, itselleen
sopivimmalla tavalla.

Elämänkumppani - Olemme jäsenistömme mukana opiskelujen aikana ja
niiden jälkeen. Finanssi käy aktiivista vuoropuhelua valmistuneiden kanssa,
ollen merkityksellinen kumppani läpi elämän.
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Finanssilaisuus

Finanssilaisuus nähdään mielentilana ja toimintatapana. Finanssilaisuus
koostuu missiosta, visiosta ja arvoista, mihin jokaisen finanssilaisen on helppo
samaistua. Ennen kaikkea, finanssilaisuudessa korostuu yhteisö: pidämme
yhtä nyt ja tulevaisuudessa. Teemme yhdessä kauppatieteiden opiskelusta
Oulussa mielekästä.

Finanssin toiminnassa jokainen yksilö koetaan samanarvoisena eikä
toiminnassa haluta korostaa jonkin tietyn toimielimen olemassaoloa.
Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen ja toimintaan voi hakea mukaan
kuka vain, vuosikurssista ja taustastaan riippumatta.

Arvostamme yhdistyksemme eteen tehtyä työtä nyt ja tulevaisuudessa, ja
huomioimme aktiivisen toiminnan sen ansaitsemalla tavalla.
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Vuonna 2018 Finanssi ry uudisti verkkosivunsa tavoitteenaan luoda selkeä
kokonaisuus, mistä jäsenistön ja erilaisten sidosryhmien olisi helppo löytää
tietoa yhdistyksestä. Hallituksen tehtävänä on pitää verkkosivuilta löytyvät
tiedot ajan tasalla ja päivittää niitä muuttuvien tarpeiden myötä. Edellisen
kerran verkkosivut päivitettiin vuonna 2016.

Finanssi pitää viestintänsä ajankohtaisena ja visuaalisesti miellyttävänä.
Viestintä on yhdenmukaista ja se tavoittaa jäsenistön. Yhdistys ottaa selvää eri
viestintäkanavien toimivuudesta ja kattavuudesta, ja viestii näin ollen toimivilla
kokonaisuuksilla yhdistyksen tapahtumista ja ajankohtaisista merkittävistä
asioista.

Kokonaisvaltaisesta viestinnästä vastaa hallituksen viestintävastaava yhdessä
viestintätoimikunnan kanssa.

OAMK ja yliopisto

Vuonna 2020 OAMK muuttaa Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselle.
Tulevaisuudessa ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat yksi Finanssin tärkeistä
sidosryhmistä. Finanssi osoittaa mielenkiintoa esimerkiksi yhteisien tapahtumien
järjestämisen suhteen ja on halukas syventämään yhteistyötä, mikäli se on
kummankin osapuolen kannalta kannattavaa.

Finanssin hallitus käy aktiivista vuoropuhelua tradenomien suuntaan ja kartoittaa
yhdessä tiedekunnan kanssa muuton tuomia mahdollisuuksia, kuitenkin niin, että
tradenomit ja kauppakorkeakoulun opiskelijat pidetään tutkinnollisesta
näkökulmasta erillään. Vuonna 2025 osapuolet ovat löytäneet hyödylliset
yhteistyömahdollisuudet.
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Yhteistyö ja sidosryhmät

Finanssi on kannattava yhteistyökumppani erilaisille sidosryhmilleen.
Finanssi jatkaa aktiivista yhteistyötään eri sidosryhmien kanssa, joista
tärkeimpiä ovat Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Oulun yliopiston
Ylioppilaskunta, Oulun yliopisto, Suomen Ekonomit, Oulun Ekonomit ry,
tradenomit sekä muut Suomen kylteri- ja opiskelijajärjestöt. Edellä
mainittujen lisäksi Finanssi edistää yhteistyötä erilaisten liike-elämän
toimijoiden kanssa ja jatkamme kommunikaation kehittämistä, jotta
osapuolet löytävät helposti toisensa.

Kolmikantayhteistyö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Oulun
Ekonomien välillä on jatkuvan kehityksen kohteena. Finanssi ymmärtää
yhteistyön merkittävyyden tulevaisuuden kannalta. Yhteistyöllä halutaan
tarjota finanssilaisille erilaisia mahdollisuuksia ja tapoja kehittyä
tulevaisuutta varten, saada tietoa ajankohtaisista asioista sekä erityisesti
kaventaa entisestään ekonomien, tiedeyhteisön ja kyltereiden välillä
olevaa kuilua.
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Yhteistyö ja sidosryhmät

Finanssi painottaa yhteistyötoiminnassaan erityisesti liike-elämän toimijoiden
kanssa tehtävää yhteistyötä. Finanssi tuo toimintaansa esille yrityksille
erityisesti viestinnän kautta ja osoitamme olevamme ammattimainen
yhteistyökumppani jokapäiväisellä toiminnallamme. Haluamme luoda
jäsentemme ja liike-elämän toimijoiden välille verkostoja, jotka edesauttavat jo
valmistuneita, mutta myös opiskelevia jäseniämme heidän suunnatessaan
työelämään.



11

Alumnitoiminta

Finanssi keskittyy entistäkin enemmän alumnitoiminnan kehittämiseen ja
ylläpitämiseen. Finanssi aktivoi omaa alumniverkostoaan aktiivisella
yhteydenpidolla ja innostaa alumnejaan järjestämään yhdessä hallituksen
alumnitoiminnasta vastaavan kanssa alumnitapahtumia, alumnilähtöisesti.
Finanssi aktivoi sosiaalisen median alumniverkostojaan, tiedottaa
verkostoista valmistuville opiskelijoilleen ja käyttää niitä viestimisen apuna.
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Alumnitoiminta

Finanssi kannustaa jäsenistöään alumnitoimintaan hyvissä ajoin jo
maisterivaiheessa madaltaen täten kynnystä jatkaa Finanssin
alumnitoiminnan parissa opintojen päätyttyä. Finanssi toimii näin ollen
yhdistävänä tekijänä niin kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille kuin
valmistuneille ekonomeille.

Finanssin alumnitoiminnasta vastaa Finanssi ry:n hallitus sekä erityisesti
hallituksen alumnitoiminnasta vastaava henkilö. Finanssi tukee
alumnitoimintaa taloudellisesti ja mahdollisilla muilla tavoilla, ja huomioi
alumnitoiminnan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissaan ja
talousarvioissaan.
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Toiminnan turvaaminen

Finanssi jatkaa taloudellisen hyvinvoinnin turvaamista harjoittamalla
vastuullista ja vakaata taloudenhoitoa. Tähän sisältyy mahdollisten tilikausien
ylijäämien hyödyntäminen tulevaisuudessa tai niiden investoiminen pitkän
aikavälin toiminnan takaamiseksi.

Finanssi kehittää tarpeen vaatiessa organisaatiotaan muuttuviin tarpeisiinsa.
Tässä huomioidaan yhdistyksen kasvu, toiminta ja muut mahdolliset tekijät.
Finanssi ry kannustaa aktiivisuuteen ainejärjestötoiminnassa ja pyrkii
lisäämään sen mielekkyyttä jäsenistön keskuudessa. Ainejärjestötoiminnan
jatkuvuuden takaamiseksi dokumentoinnin ja perehdytyksen merkitystä
korostetaan, jotta toiminnan laatu ei heikkene. Ennen kaikkea, Finanssin
toiminnan keskiössä ovat sen jäsenet ja siksi toiminnan on oltava
jäsenlähtöistä.
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Kansainvälisyys

Finanssi ottaa toiminnassaan huomioon vuonna 2018 käynnistyneen
kansainvälisyyden lisäämisen ja pyrkii edistämään niin vaihto-opiskelijoiden
kuin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden edunvalvontaa. Finanssi kiinnittää
huomiota englanninkielisyyden lisäämiseen viestinnässään sekä
markkinoinnissaan ja pyrkii kaventamaan suomenkielisten ja kansainvälisten
opiskelijoiden välillä olevaa kuilua. Kansainvälisten opiskelijoiden integrointi
osaksi Finanssi ry:n toimintaa ja jäsenistöä on yksi keskeisimmistä
tavoitteista vuosille 2020-2024.
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Ajankohtaisuus

Finanssi ottaa toiminnassaan huomioon globaalit sekä paikalliset
haasteet ja ilmiöt, pyrkien vastaamaan niihin toimintaansa
mukauttamalla. Toimikautensa aikana hallitus ottaa ajankohtaiset teemat
rohkeasti huomioon vuorovaikutuksessaan jäsenistön ja sidosryhmien
kanssa.

Ajankohtaisuutta lisätään kannustamalla jäseniä jatkuvaan palautteen
antoon ja toimintaa kehitetään proaktiivisempaan suuntaan. Finanssi
haluaa käydä avointa ja rakentavaa vuoropuhelua jäsenistönsä kanssa
toteuttaakseen jäsenlähtöistä toimintatapaansa. Finanssi varmistaa, että
jäsenistölle tarjottavat edut ja palvelut ovat ajankohtaisia. Lisäksi,
tapahtumatarjontaa kehitetään ajankohtaisempaan suuntaan, perinteitä
unohtamatta.
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Finanssi vuonna 2025

Vuonna 2025 Finanssi ry on ainejärjestö, jonka kanssa sekä muut
ainejärjestöt että liike-elämän toimijat haluavat tehdä yhteistyötä. Finanssi on
tietoinen ympärillään tapahtuvista ilmiöistä ja ottaa ne omassa
toiminnassaan huomioon, niin ainejärjestö- kuin yksilötasollakin.

Finanssi on ottanut huomioon kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisen
osaksi jäsenistöä ja yhdistystä. Alumniyhteistyö yhdessä alumnien kanssa
kukoistaa edellisiin vuosiin verrattuna.

Toiminta on taloudellisesti turvattu ja toimijoilla on resursseja toteuttaa
ainejärjestömme toimintaa.
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