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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 
Johtaminen ja toiminnan ohjaus 

 
- Laaditaan sopimus avustuksista Oulun ammattikorkeakoulun kanssa vuodelle 2017 

- Neuvotellaan Oamkin ESN-toiminnan rahoitus osaksi Oamkin myöntämää avustusta 

- Tavataan säännöllisesti ja vaikutetaan alueen kansanedustajiin ja kaupunginvaltuutettuihin 

- Osallistutaan Oamkin Alumnit ry:n hallituksen kokouksiin ja vaikutetaan osaltamme alumnitoiminnan näkyvyyteen 

- Tehdään vaikuttamista kunnallisvaaleihin liittyen yhdessä OYY:n kanssa 
- Tehdään vaikuttamista maakuntavaaleihin liittyen mahdollisuuksien mukaan yhdessä OYY:n ja Copsan kanssa. 
- Tavataan ja tehdään yhteistyötä aktiivisesti muiden opiskelijakuntien kanssa 
- Osallistutaan aktiivisesti Oamkin kampusratkaisun toteutuksen suunnitteluun, varmistetaan opiskelijatoiminnalle 

riittävät tilat Linnanmaan kampukselta, sekä huolehditaan nykyisten kampusten tilojen riittävyydestä 
opiskelijatoimintaan 

- Pidetään edustajiston ja hallituksen yhteinen illanvietto keväällä ja syksyllä 
- Päivitetään kunnallispoliittinen ohjelma yhdessä OYY:n kanssa 
- Päivitetään OSAKOn ammattikorkeakoulupoliittinen ohjelma 
- Kehitetään opiskelijakunnan laadunvarmistusjärjestelmää ja huolehditaan sen toimivuudesta 
- Tavataan ainakin kahdesti vuodessa Oamk Oy:n hallitusta 
- Tuetaan ja kannustetaan OSAKOn henkilökuntaa osallistumaan ammatillista kasvua edistäviin koulutuksiin 
- Perustetaan työryhmä luomaan OSAKOlle uusi strategia 
- Edistetään sosiaali- ja terveysalan opetuksen tilojen kehittämistä  
- Pilotoidaan projektiorganisaatiomallia 
- Edustajisto määrittelee maakuntapoliittiset linjaukset kunnallispoliittisen ohjelman yhteydessä 

 
Opiskelijoiden edustaminen 

 
- Luodaan kevään aikana vaalilautakunnalle operatiivinen toimintasuunnitelma 

- Järjestetään edustajistovaali 
- Toteutetaan edustajistovaalin vaalikone tai ehdokasgalleria, jonka kautta ehdokkaat pääsevät esittäytymään 

- Tehdään markkinointisuunnitelma edustajistovaalista 
- Kannustetaan opiskelijoita asettumaan ehdolle ja äänestämään edustajistovaalissa 

- Huolehditaan lakisääteisistä opiskelijaedustuspaikoista 

 

Koulutuksen kehittäminen 
 

- Selvitetään koulutukseen liittyviä ongelmia ja epäkohtia Oamkissa 
- Järjestetään kysely monimuoto-opiskelijoiden ja aikuisopiskelijoiden toiveista OSAKOn toiminnan suhteen 
- Järjestetään tuutorikoulutukset 
- Järjestetään kaksi tapahtumaa tuutoreiden ryhmäytymiseen 

- Laajennetaan tuutoritoimintaa kattamaan opiskelun kaikkia vaiheita 

- Vaikutetaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen -linjauksien yhtenäistämiseksi Oamkissa 

- Järjestetään Vuoden opettaja- ja Vuoden opiskelija -äänestys 

- Otetaan käyttöön uusi tutkinto-ohjelmatiimimalli 
- Rekrytoidaan aktiivisesti toimijoita tutkinto-ohjelmatiimeihin yhteistyössä koulutusalajärjestöjen ja Oamkin 

kanssa ja järjestetään koulutusta tutkinto-ohjelmatiimitoimintaan 

- Järjestetään yksi tapaaminen tutkinto-ohjelmatiimien opiskelijajäsenille 
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- Tehdään yhteistyötä Oamkin kanssa laatutyön ja -tietouden tuomisessa opiskelijoiden keskuuteen 
- Osallistutaan opiskelijaintra Oivan kehittämiseen 
- Kehitetään koulutuksen kehittämistoimikunnan toimintaa tukemaan koulutusalajärjestöjen toimintaa entistä 

paremmin 

 
Opiskeluhyvinvointi 
 

- Osallistutaan kampuksilla järjestettäviin hyvinvointia edistäviin päiviin 
- Tuetaan Oamkia liikkuvuusmarkkinoinnissa 
- Järjestetään kuukausittain kansainvälisille opiskelijoille suunnattu tapahtuma itse, tai yhteistyössä ESN 

Oulun/NISOn kanssa 
- Järjestetään ystäväperhetoimintaa yhteistyössä Oamkin kanssa 
- Järjestetään Oamkin kanssa paluuorientaatiot 
- Järjestetään opiskelijaelämään liittyviä orientaatioita myös kesken lukukauden saapuville vaihto-opiskelijoille 
- Järjestetään seuraavat opiskelijatapahtumat: talvitapahtuma, Wappu, Tour d’Oulu, Preludi, Halloween sekä 

OSAKORock 
- Kehitetään OSAKOn päihteettömiä ja liikunnallisia tapahtumia kuten Treasure Hunt ja kehitetään OSAKOn 

olemassa olevia tapahtumia sisällöltään mahdollisuuksien mukaan liikunnallisemmiksi ja ottamaan huomioon 
paremmin päihteettömät opiskelijat 

- Järjestetään perheellisille opiskelijoille suunnattua toimintaa 
- Tiedotetaan opiskelijoita OSM ja SELL - Student Games -kisoista 
- Osallistutaan Oamkin kestävän kehityksen työhön sekä arvioidaan ja kehitetään OSAKOn kestävän kehityksen 

työtä ja tiedottamista 
- Kehitetään kestävä kehitys -toimikunnan toimintaa tukemaan koulutusalajärjestöjen toimintaa entistä paremmin 
- Järjestetään ja kehitetään hyvinvointituutoritoimintaa 
- Pidetään yhteyttä opiskeluterveysaseman henkilöstöön ja vaikutetaan kunnallisen opiskeluterveydenhuollon 

kehittämiseen 
- Järjestetään opiskeluhyvinvointiryhmien yhteistyötapaamiset kahdesti vuodessa 
- Tuetaan häirintäyhdyshenkilöiden toimintaa ja koulutetaan tarvittaessa lisää häirintäyhdyshenkilöitä 
- Osallistutaan Opiskelijoiden Liikuntaliiton sekä Oulun korkeakoululiikunnan kehittämistyöhön 

 

Opiskelija- ja järjestöpalvelut 

- Päivitetään koulutussuunnitelma ja järjestetään järjestökoulutuksia sekä vähintään yksi muu yleishyödyllinen 
koulutus 

- Tiedotetaan opiskelijakunnan järjestämistä neuvontapalveluista 
- Kehitetään projektiavustusten myöntämiskriteereitä ja jaetaan projektiavustuksia jäsenille 
- Jaetaan jäsenmaksua maksamattomille kannatusjäsenille yleisavustusta sopimusten mukaan 
- Järjestetään koulutusalajärjestöjen puheenjohtajille kaksi vapaamuotoista tapaamista ja kaikille toimijoille kaksi 

tapaamista vuoden aikana  
- Aktivoidaan toimintaa Oulaisten kampuksella ja rohkaistaan kampuksen opiskelijoita opiskelijatoiminnan 

kehittämiseen 
- Kehitetään opiskelijakunnan palvelutoimintaa pelikampuksella 
- Järjestetään syksyllä Oamkin kanssa koko Oamk-yhteisön avajaismessut 
- Toteutetaan sähköinen kysely OSAKOn toiminnasta 

- Selvitetään kulkuluvan, tulostuspalveluiden ja kirjastokortin liittämistä opiskelijakorttiin 
- Jaetaan ryhmäytymisrahaa aloittaville ryhmille, jos Oamk jatkaa ryhmäytymisrahojen myöntämistä 
- Päivitetään Uuden Opiskelijan Opas 
- Kehitetään opiskelijakunnan myytävien tuotteiden valikoimaa ja kehitetään tapoja myydä oheistuotteita 
- Järjestetään OSAKOn 20-vuotisjuhlat 
- Palkataan jäsenpalveluhenkilö tai harjoittelija alkusyksyn kiireisimmäksi ajaksi 
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Hallintopalvelut 

 
- Solmitaan yhteistyö- ja rahoitussopimukset jäsenpalvelupisteiden toiminnasta 
- Selvitetään Sosiaali- ja terveysalan Oulaisten palvelupisteen järjestäminen 
- Järjestetään hallitukselle ja henkilöstölle kaksi työkykyä tukevaa ja edistävää päivää 
- Perehdytetään prosessinomistajat seuraamaan aktiivisesti hyvinvointia työyhteisössä ja tuetaan henkilökunnan 

sekä hallituksen jäsenten jaksamista 
- Hyödynnetään Oamkin opiskelijakyselyn tuloksia toiminnan kehittämisessä 

- Tehdään suunnitellusti sponsorimyyntiä opiskelijakunnan tapahtumiin ja julkaisuihin liittyen 

- Jatketaan OSAKOn toimiston turvallisuuden kehittämistä 

Viestintä 
 

- Jatketaan OSAKOn opiskelijatiedotteen uudistamista 
- Arvioidaan ja uudistetaan OSAKOn viestintästrategiaa ja -suunnitelmaa strategian uudistamisen yhteydessä 

- Julkaistaan neljä numeroa opiskelijalehti Osakolaista 
- Kehitetään Osakolaisen julkaisuprosessia ja markkinointia 
- Kehitetään OSAKOn näkyvyyttä Oamkin kampuksilla 
- Toteutetaan videoesittelyt OSAKOn toiminnasta 
- Luodaan OSAKOlle kriisiviestintäsuunnitelma ja kriisitoimintaohje 
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TALOUSARVIO 2017 
  

    Koulutuksen kehittäminen 
  Tuotot 

   

 

Yhteistyö- ja rahoitussopimus, 
projektituotot 34500,00 Oamkin yhteistyö- ja rahoitussopimus tuutoritoiminta 

 
Ilmoitustuotot 2000,00 UOO 

 
Yhteensä 36500,00 

 Kulut 
   

 
Palkat ja palkkiot 41359,86 KOS (+tyel ja sotu), 2xHJ 

 
Muut henkilöstökulut  3500,00 Kouluttaminen, matkat, työterveys, puhelin 

 
Toiminnan kulut  10750,00 Tuutoritoiminta, koke-tiimi 

 
Yhteensä 55609,86 

 Tuotto/kulujäämä -19109,86 
 

    Opiskeluhyvinvoinnin edistäminen 
 Tuotot 

   

 
Yhteistyö- ja rahoitussopimus 24500,00 KV 

 
Tapahtumatuotot 31850,00 Sponsori ja lipunmyyntitulot 

 
Yhteensä 56350,00 

 Kulut 
   

 
Henkilöstökulut 43824,52 

KS (+tyel ja sotu), 2xHJ, haalarimerkki- ja 
julistesuunnittelija 

 
Muut henkilöstökulut 3500,00 

 

 
Toiminnan kulut 25800,00 Opiskelijatapahtumat ja reissut 

 
Yhteensä 73124,52 

 Tuotto/kulujäämä -16774,52 
 

    Opiskelija- ja järjestöpalvelut 
  Tuotot 

   

 
Tuotot 9650,00 Termosmukit, haalarimerkit ja ryhmäytymisraha 

 
Yhteensä 9650,00 

 Kulut 
   

 

Palkat 
Yleisavustukset 

4264,26 
16500,00 

 

 
Projektiavustukset   2000,00 

 

 
Toiminnan kulut   11750,00 

Järjestökoulutus, KAJ -tapaamiset, Predari, 
haalarimerkit, palkkiojärjestelmä ja ryhmäytymisraha 

 
Yhteensä  32514,26 

 Tuotto/kulujäämä -22864,26 
 

    Osakolainen 
  Tuotot 

   

 
Ilmoitustuotot  6000,00 

 

 
Yhteensä 6000,00  

 Kulut 
 Palkat ja palkkiot 4939,94 

 

 
Toiminnan kulut 4000,00 

 

 
Yhteensä 8939,94 
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Tuotto/kulujäämä - 2939,94 
 

    Viestintä 
   Tuotot 
   

 
Toiminnan tuotot 10000,00 Markkinointiyhteistyösopimus Kalevan kanssa 

 
Ilmoitusmyynti     00,00 

 

 
Yhteensä 10000,00 

 Kulut 
   

 

Tiedottamisen ja 
jäsenrekrytointikulut 700,00  

 
Suhdetoiminta 650,00 Suhde- ja alumnitoiminta 

 
Muut viestinnän kulut 10000,00 

 

 
Yhteensä 11350,00 

 Tuotto/kulujäämä -1350,00 
  

Toiminnan ohjaus ja hallintopalvelut 
 Tuotot 

   

 

Toimistoavustus 
Korkotulot  

20000,00 
100,00 

 

 
Yhteensä 20100,00 

 Kulut 
   

 
Palkat ja palkkiot 50229,39 HPJ:n ja HVPJ:n palkkiot, PS:n palkat, sivukulut 

 
Muut henkilöstökulut 6500,00 Kouluttaminen, matkat, työterveys, liittokokous 

 
Taloushallinto 2800,00 Kirjanpitäjä ja tilintarkastus 

 
Kalustohankinnat alle 3v. 300,00 Tietokoneita, kännyköitä 

 
Tietohallinto 1000,00 Jäsenrekisteri, sähköposti- ja tietohallintopalvelut 

 
Kokous-, vaali-ja neuvottelukulut 1675,00 Hallitus, edustajisto 

 

Henkilöstön virkistäytyminen ja 
koulutus 1000,00 

 

 
Jäsenmaksut 28437,50 SAMOK 

 
Toimistokulut 21794,54 Vuokra, siivouskulut, muut kulut 

 
Pankkikulut 1250,00 

 

 

Yhteistyö- ja rahoitussopimukset 
Poistot koneista ja kalustosta 

9200,00 
25 

Palvelupisteet 
 

 
Yhteensä 124211,43 

 Tuotto/kulujäämä - 104111,43 
 

    Varainhankinta 
  Tuotot 

   

 
Jäsenmaksutuotot 132650,00 sis. korttimaksut 

 
Yleisavustus 41000,00 

 

 
Yhteensä 173650,00 

 Kulut 
   

 
Opiskelijakortit 6500,00 

 

 
Muut kulut 0,00 

 

 
Yhteensä 6500,00 

 Tuotto/kulujäämä 167150,00 
 

    
Tilikauden voitto/tappio 0,00 

  


