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Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston julkista talousjohtamista
opiskelevien (“jutalaiset”) etujärjestönä. Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään ja
parantamaan julkisen talousjohtamisen opiskelijoiden asemaa yliopistolla sekä
yhteiskunnassa. Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii jatkamaan vahvaa linjaansa
jutalaisten edunvalvojana sekä kehittämään opintosuunnan yhteisöllisyyttä ja tavoittamaan
erityisesti uusia opintosuuntaan kiinnittyviä opiskelijoita. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään
hyviä kontakteja työelämään erilaisten vierailujen ja tapahtumien kautta.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Toimikauden aikana järjestetään yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset: kevät- ja
syyskokous. Syyskokouksesta pyritään tekemään yksi yhdistyksen toimikauden
päätapahtumista. Hallitus kokoontuu lukukausien aikana säännöllisesti, vähintään kerran
kuussa. Hallituksen kokouksista pyritään tiedottamaan etukäteen jäsenistölle, jolla on oikeus
tulla seuraamaan kokouksia.
Jäsenistö
Yhdistyksellä on päivittyvä jäsenrekisteri. Tulevan toimintakauden aikana tavoitteena on
lisätä Fiskus ry:n tunnettuutta eri väylien kautta ja informoida julkisen talousjohtamisen
opiskelijoita yhdistyksestä. Erityishuomiota kiinnitetään opintosuuntaan vuoden aikana
kiinnittyvien tavoittamiseen.
TALOUS
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja
hintavertailujen pohjalta. Jokaiselle järjestettävälle tapahtumalle asetetaan erillinen budjetti,
joka perustuu tarkkoihin tulo- ja menoarvioihin. Tapahtumia järjestettäessä pyritään
hyödyntämään ilmaiseksi tarjolla olevia tiloja. Taloudellinen tilanne kartoitetaan vähintään
kahdesti vuodessa ja talousarvion toteutumista seurataan. Fiskus ry:n toimintaa rahoitetaan
pääasiassa Tamyn toimintatuella, mutta myös tarjoutumalla työvoimaksi opintosuuntaa
koskeviin
tapahtumiin
(esimerkiksi
T&A-symposiumiin),
keräämällä
pieniä
osallistumismaksuja tarvittaessa sekä saamalla satunnaisesti lahjoituksia.
TOIMINTA
Edunvalvonta
Edistääkseen jäsenistön edunvalvontaa, yhdistyksen hallitus jatkaa kaksisuuntaista
keskustelua ja tiedonvälitystä yliopiston ja etenkin opintosuunnan henkilökunnan kanssa.

Yhdistyksellä on koulutuspoliittinen vastaava, joka osallistuu aktiivisesti Tamyn
kopovaliokunnan ja JKY:n kollegion toimintaan. Yhdistys osallistuu mahdollisuuksiensa
mukaan niihin opintosuunnan tapahtumiin, joissa henkilökunta toivoo opiskelijoiden
läsnäoloa. Julkisen talousjohtamisen opiskelijoiden etua valvotaan myös erilaisissa opetusta
kehittävissä työryhmissä, joihin Fiskus hankkii tarvittaessa opiskelijaedustajan. Fiskus tukee
jäsenistöä erilaisissa edunvalvonnallisissa asioissa, esimerkiksi keskustelemalla
henkilökunnan kanssa.
Tapahtumat
Kerran lukukaudessa järjestetään tapaaminen julkisen talousjohtamisen henkilökunnan ja
opiskelijoiden kesken (AJ-kahvit). Yhdistyksen kokouksista sekä muista tapahtumista
tehdään jäsenistölle houkuttelevia tilaisuuksia ja niiden avulla pyritään kehittämään
opintosuunnan yhteisöllisyyttä. Yhdistys järjestää tutustumisvierailuja työelämäkohteisiin.
Tapahtumissa pyritään huomioimaan esteettömyys ja ympäristönäkökulmat.
Opintosuuntatuutorointi
Tulevalla toimikaudella pyritään kiinnittämään erityistä huomiota opintosuuntaan kiinnittyviin
hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoihin sekä erillisvalinnan kautta julkiseen
talousjohtamiseen tuleviin opiskelijoihin. Staabi ry on ottanut hoidettavakseen
kandidaattivaiheen tuutoroinnin ja ohjaa sisään tulevat julkisen talousjohtamisen
maisterivaiheen opiskelijat Fiskus ry:n tuutoroitaviksi.
Kv-tuutorointi
Tulevana toimintakautena selvitetään onko julkisen talousjohtamisen maisteriohjelmaan
tulossa kansainvälisiä opiskelijoita. Mikäli julkisen talousjohtamisen maisteriohjelmaan
hyväksytään kansainvälisiä opiskelijoita, heidän edunvalvonnalliset tarpeensa selvitetään.
Kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua ainejärjestön toimintaan
parannetaan.
Projektit
Tulevana kautena jatketaan
opintosuuntien kanssa.
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TIEDOTTAMINEN
Hallituksen tiedotusvastaava hankkii tietoa Tampereen yliopistoa, Johtamiskorkeakoulua ja
julkista talousjohtamista koskevista asioista seuraamalla sähköpostilistoja. Hallituksen
tiedotusvastaava välittää tarpeelliset tiedot jäsenistölle yhdistyksen sähköisten
informaatiokanavien (nettisivut, Facebook, Twitter, LinkedIn, sähköpostilista) kautta.
Yhdistys tiedottaa itsestään ja verkostoituu muiden toimintansa kannalta läheisten
yhdistysten kanssa. Yhdistyksestä tiedotetaan julkisen talousjohtamisen opiskelijoille heidän

kannaltaan olennaisten yhdistysten kautta sekä henkilökohtaisesti hallituksen jäsenten
toimesta.
LOPUKSI
Fiskus ry jatkaa vahvaa linjaansa julkisen talousjohtamisen opiskelijoiden edunvalvojana ja
pyrkii edistämään jäsenten työelämäyhteyksiä parhaaksi katsomallaan tavalla. Tulevalla
toimikaudella kehityskohteina ovat erityisesti uusien jutalaisten tavoittaminen sekä jutalaisten
opintosuuntaidentiteetin kehittäminen.

