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ILTAKOULUN VARAINHANKINTASUUNNITELMA 2020-LUVULLE
Varainhankintasuunnitelman tarkoituksena on tarjota suuntaviivoja ja pohdintoja vuoden 2019
hallituksen toiminnasta tuleville hallituksille astuttaessa uudelle vuosikymmenelle. Pohjan on
tarkoitus olla yhtä hallituskautta pidempi pitkäkestoinen suunnitelma, jota seuraavat hallitukset
voivat täyttää ja kehittää omien huomioiden, kokemustensa ja laajempien yhteiskunnallisten
muutosten ohella.
Iltakoulun varainhankintatoiminta on kehittynyt viime vuosien aikana huimasti sekä hankitut
summat että toiminnan laajuus on kasvanut merkittävästi ja mahdollistanut Iltakoulun toiminnan
laajentumisen ja kehittymisen. Varainhankinnan toimintana on toiminut valmennuskurssitoiminta,
jota ovat täydentäneet yhteistyösopimukset sekä pienimuotoinen liiketoiminta esimerkiksi
haalarimerkkien muodossa.
Iltakoulun varainhankinta tulee uudistumaan ja sopeutumaan erilaiseen opiskelijakulttuuriin uuden
pääsykoeuudistuksen myötä vuonna 2020. Lähtökohtaisesti tutkintolinjalle enemmistö
opiskelijoista tulee olemaan ylioppilastodistuksen kautta sisään otettuja. Arviot ovat 51 prosenttia
todistuksella ja pääsykokeen sekä todistuksen pisteiden kautta 49 prosenttia.
Merkittävä osa sisään otettavista valitaan vielä pääsykokeen kautta ja osaamista testataan
aineistopohjaisen kokeen kautta. Oppimateriaalina toimii tällöin tutkinto-ohjelman valmistelema
pääsykoe ja aineistokirjallisuus valitaan politiikan tutkimuksen kannalta merkittävistä
artikkelikokoelmista tai alan lehdistä.
Tämä tarkoittaa, että Iltakoulun merkittävin varainhankinnan lähde tulee lähivuosina muuttumaan.
Hallitus 2019 on toiminut Iltakoulun intressien mukaisesti ja käynyt aktiivista keskustelua
henkilökunnan kanssa uudistuksen tuomista haasteista. Tilanne on uudenlainen, mutta kyse ei ole
varanlähteen katoamisesta. Iltakoulun hallitus katsoo, että vuodelle 2020 voidaan järjestää
valmennuskurssi ja tilannetta voidaan rinnastaa oppimateriaalin vaihtumiseen. Oletettavaa on, että
kurssille ilmoittaa halukkaita, jotka haluavat pelata sisäänpääsynsä varman päälle ja kiinnostuneita
asiakkaita ovat henkilöt, joiden yksittäinen pistemäärä ei riitä suoraan tutkinto-ohjelmaan.
Valmennuskurssin uudistamisessa kyse on aineistopohjaisen vastaustekniikan harjoittelemisessa ja
artikkeleiden keskeisten teemojen käsittelemisessä, jossa esimerkiksi politiikan muutos voi kirjana
vielä tarjota pohjaa sen ollessa pääsykoekirja. Tulkintaa pitää jättää valmennuskurssin opettajalle.
Iltakoulun tulee myös vuosien aikana pohtia oman toimintansa laajuutta sen varallisuuden sekä
toimijoiden jaksamisten puitteissa. Varainhankintasuunnitelma jakautuu kahteen eri osaan, joissa
jokaisessa käsitellään tiettyä kehitettävää varainhankinnan aluetta. Nämä ovat sijoitustoiminta,
liiketoiminta ja tapahtumatoiminta.
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1) Sijoitustoiminta
Iltakoulun tilillä on millä tahansa hetkellä keskimäärin 8 000-15 000 euroa rahaa.
Valtiovarainministeriön mukaan vuosi-inflaatio on tällä hetkellä ennätyksellisen alhainen, vuonna
2017 vain 0,8% vuodessa. Suomen Pankki kuitenkin ennustaa, että inflaatio tulee kasvamaan
tulevaisuudessa: tänä vuonna sen arvellaan olevan 1,4% ja vuonna 2019 se nousee vielä 1,5
prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että Iltakoulu menettää joka vuosi 100-200 euroa inflaatiolle. Summa
ei ole suuri, mutta osoittaa, että rahan makuuttaminen Iltakoulun tilillä ei ole kestävä ratkaisu, kun
käyttämättömille rahoille voisi löytää myös paremmin tuottavan kohteen.
Ehdotan tässä varainhankintasuunnitelmassa, että Iltakoulu siirtää vuonna 2020 alkupääomaksi
kolmetuhatta (3000) euroa sijoitustoimintaan. Sijoitettava summa hajautetaan ajallisesti. Tämän
lisäksi suosittelen, että Iltakoulu siirtää jatkossa mahdollisuuksien mukaan tietyn vuosittaisen
summan sijoitustoimintaan. Vuoden 2020 summaksi ehdotan viisisataa (500) euroa
kalenterivuodessa. Tätä toimintaa jatketaan ainakin kolmen vuoden ajan vuoteen 2022 asti, jolloin
syyskokous päättää sijoitustoiminnan jatkosta ja jo säästettyjen rahojen käytöstä. Hätätapauksessa
rahat voidaan hallituksen päätöksellä nostaa takaisin aikaisemmin.
Esittelen seuraavaksi alla sijoituskohteet, jotka olen valinnut parhaiksi kohteiksi Iltakoululle.
Kohteet olen valinnut seuraavien kriteereiden perusteella:
•

•

•
•

- Hajautus: Jotta tulevat hallitukset eivät joutuisi kokopäiväisiksi salkunhoitajiksi, tulee
sijoituskohteen olla hyvin hajautettu. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi osakkeisiin
sijoittaminen ei olisi tämän suunnitelman puitteissa mahdollista.
- Turvallisuus ja alhainen volatiliteetti: Iltakoululla ei ole varaa uhkapelata jäsenistön
rahoilla. Siispä sijoittaminen esimerkiksi kokeellisiin teknologioihin tai start-up -firmoihin
ei ole mahdollista. Sen sijaan tulee tähdätä vakaisiin kohteisiin sekä maltilliseen tuottoon.
- Tuotto: Sijoituksen tulee kuitenkin myös tuottaa rahaa. Keskimäärin osakkeisiin sijoittava
rahasto kasvaa 7% vuodessa. Tavoitteena olisi, että tuotto olisi vähintään 5% vuodessa.
- Vähäiset kulut: Ollakseen tuottava, sijoituskohteen kuten rahaston kulut eivät saisi ylittää
0,5 prosenttia.
Ylläolevat vaatimukset täyttävät parhaiten rahastot, ja etenkin ETF- eli exchange traded
fund -rahastot. ETF-rahastot ovat rahastoja, jotka on hajautettu kuten tavalliset rahastot,
mutta joiden osuuksilla käydään kauppaa pörssissä osakkeiden tavoin. ETF-rahastojakin on
erilaisia, mutta tärkeintä on panostaa siihen että sijoituskohteet ovat kasvurahastoja. Tämä
tarkoittaa, että rahasto-osuuksien tuottoa ei makseta erikseen meille, vaan se lisätään
osuuden arvoon ja saadaan takaisin kun rahasto-osuudet myydään. Näin vältytään
kaksinkertaiselta pääomaverotukselta.
Seuraavaksi esittelen rahasto-osuudet, joihin ehdottamani 3000e + vuosittainen 500e tulisi
käyttää.

BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF (EUNL)
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- Laaja-alainen ja hyvin hajautettu ETF-osakeindeksirahasto, joka kattaa 23 maata ja
sijoittaa 85 prosenttiin näiden maiden pörssiin listautuneista yrityksistä.
- Top 5 sijoitusalueet: USA 62,4%; Euroalue 10,5%; Japani 8,5%, UK 5,8%, Muu
Eurooppa 4,8%

- Top 5 sijoituskohteet: rahoituspalvelut 17,9%; teknologia 17,3%; terveydenhuolto
12,9%; syklinen kulutus 11,7%; teollisuus 11,4%
- Vuosittainen tuotto viimeisen 12kk aikana 11,0%, 36kk aikana 35,3%
- Kokonaiskulusuhde 0,20% vuodessa
- Tähän kohteeseen sijoitettaisiin 50% sijoitussummasta

Nordnet Superrahasto Suomi
•
•
•

- Kuluton osakeindeksirahasto, joka sijoittaa Helsingin pörssiin listautuneisiin suuriin ja
keskisuuriin yrityksiin.
- Top 5 sijoitusalueet: Suomi 100%
- Top 5 sijoituskohteet: teollisuus 23,7%; perusmateriaalit 20,4%; rahoituspalvelut 13,9%;
teknologia 10,0%; syklinen kulutus 8,3%

•
•
•

- Vuosittainen tuotto viimeisen 12kk aikana 7,50%, 36kk aikana 18,2%
- Kokonaiskulusuhde 0% maksuttomuuden vuoksi
- Tähän kohteeseen sijoitettaisiin 50% sijoitussummasta

2) Liiketoiminta
Seuraavassa liiketoimintaan keskittyvässä osuudessa ehdotetaan, että Iltakoulu aloittaa
aktiivisen haalarimerkkien suunnitteluun, teettämiseen ja myyntiin perustuvan
liiketoiminnan. Iltakoululla on erinomainen potentiaali tienata merkittäviä summia rahaa
haalarimerkkien myynnillä, sillä Suomessa on kymmeniä tuhansia opiskelijoita joista suuri
osa on potentiaalisia asiakkaita.
Aikaisemmin Iltakoulun haalarimerkkimyynti on keskittynyt lähinnä oman ainejärjestön
sisälle. Vuonna 2020 merkkimyynti siirrettäisiin sekä Iltakoulun verkkosivuille, että
Haalarimerkkitori -FB- ryhmään. Myynti tapahtuu postimerkkiperiaatteella, jossa ostaja
tilittää rahat Iltakoulun tilille ja tämän jälkeen merkki lähetetään postin kautta ostajalle.
Postimerkkimyynnin lisäksi voidaan selvittää mahdollisuuksia harjoittaa
haalarimerkkimyyntiä esimerkiksi opiskelijabileissä ja muissa vastaavissa tapahtumissa sekä
mahdollisuutta toteuttaa myynti kide.appin kautta.
Tähän asti Iltakoulun merkit ovat liittyneet useimmiten politiikkaan, ja jo olemassaolevia
Iltakoulun merkkejä voi hyvin käyttää haalarimerkkimyynnissä. Tämän lisäksi Iltakoulun
tulee kuitenkin suunnitella myös laajemmalle yleisölle suunnattuja merkkejä. Hyvin myyvä
merkki voi olla meemi tai vaikka pelkkä valkoinen neliö jossa lukee jonkun paikkakunnan
nimi. Mahdollisuuksia on loputon määrä, ja näiden ideoiden luomisessa sekä karsimisessa
yhteistyö- ja yrityssuhdevastaavalla on merkittävä rooli. Myös tekijänoikeudet tulee ottaa
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huomioon. Merkkien hankinta tulee kilpailuttaa, eikä kilpailutusta kannata rajata vain
kotimaisiin yhtiöihin.
Vuonna 2020 merkkimyynti tulee olemaan kokeellista, jolloin selvitetään merkkimyynnin
kannattavuutta ennen toiminnan laajentamista. Siksi ehdotan, että vuonna 2020 Iltakoulu
hankkii vähintään kaksi eri 300 merkin erää myyntitoimintaa varten. Hankintahinta
riippuu siitä, tilataanko merkit Suomesta vai ulkomailta, mutta Suomesta tilattaessa merkin
kappalehinta tulee olemaan noin 0.80e. Myyntihinnan tulisi olla 3e ja postikuluista tulisi
periä tämän lisäksi vähintään 1,50e. Tämän vähimmäismäärän lisäksi voidaan myös tilata
useampia myyntieriä, jos toiminta osoittautuu kannattavaksi.
Näiden lisäksi Iltakoulu jatkaa oheistuotteiden hankintaa ja myyntiä jäsenistölleen. Näihin
kuuluvat juhlanauha, kangaskassit ja colleget. Uusien tuotteiden ideoinnista ja hankinnasta
vastaa yrityssuhde- ja yhteistyövastaava.

2) Tapahtumatoiminta
Iltakoulu järjestää kokoonsa nähden huomattavan paljon erilaisia tapahtumia. Tähän mennessä
tapahtumat on kohdistettu pääasiassa omalle jäsenistölle, joskin esimerkiksi Pareton kanssa on
järjestetty aikaisemmin laajemmalle yleisölle tarkoitetut Pornobileet, Staabin kanssa Wappulove ja
Interaktion kanssa Huminat, joista varsinkin kaksi ensin mainittua ovat tuottaneet hyvin rahaa.
Näiden lisäksi marraskuun lopulla järjestetään Poikkitieteelliset lavatanssibileet Biopsin kanssa.
Tapahtuna on aiemmin järjestetty Interaktion, SOS:in ja Patinan kanssa, mutta näiden järjestöjen
kiinnostus tapahtumakonseptiin on viime vuosina hiipunut eikä tapahtumaa ole järjestetty kevään
2017 jälkeen.
Muiden ainejärjestöjen kanssa järjestetyissä tapahtumissa negatiivisena puolena on se, että tuotot
täytyy jakaa muiden osallistuvien ainejärjestöjen kanssa. Toisaalta suurien tapahtumien
järjestäminen yhteistyössä vähentää taloudellista riskiä ja mahdollistaa tapahtuman mainostamisen
suuremmalle yleisölle. Tähän asti tapahtumia on kuitenkin järjestetty yhteistyössä muiden MAB:n
ainejärjestöjen ja Interaktion kanssa, jotka ovat jo valmiiksi melko läheisiä Iltakoulun kanssa.
Tämän vuoksi näistä tapahtumista saatava näkyvyyshyöty ei ole niin suurta, kuin se voisi olla.
Ehdotan, että vuonna 2020 Iltakoulu jatkaa Wappuloven ja Poikkitieteellisten
lavatanssibileiden järjestämistä. Lisäksi Iltakoulu pyrkii jälleen järjestämään Pornobileet
Pareton kanssa sekä selvittämään mahdollisuuksia järjestää Poikkitieteelliset lavatanssibileet
myös keväällä sekä Wappuloven syysversion syksyllä. Pitkällä aikavälillä voidaan selvittää sekä
uusia tapahtumakonsepteja, uusia yhteistyökumppaneita ja mahdollisuutta järjestää muita laajempia
poikkitieteellisiä tapahtumia useammin. Mahdollisuuksia tehdä tiiviimpää yhteistyötä Hervannan
kampuksen kiltojen kanssa tulee myös tutkia.
Tapahtumia voidaan järjestää ensisijaisesti Iltakoulu ry:n yhteistyö- ja kumppanuusbaareissa, kuten
Doriksessa, Roskassa, Blumessa ja Panoramassa. Hyvien suhteiden ylläpitäminen näihin baareihin
sekä uusien yhteistyöbaarien hankkiminen tapahtumasektorin toiveet ja resurssit huomioon ottaen
tulee olemaan tärkeää myös tulevina vuosina.

Iltakoulu ry
Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Liite 8: Iltakoulu ry:n Varainhankintasuunnitelma 2020-luvulle

18.11.2019

3) Lopuksi
Kaikkien edellä mainittujen uusien asioiden lisäksi vanhoja varainhankinnan muotoja ei saa jättää
huomioimatta. Vanhojen yhteistyösopimuksien ylläpitäminen ja uusien hankinta sekä
oheistuotteiden myynti Iltakoulun jäsenistölle tulee jatkossakin olemaan keskeinen osa
varainhankintasektorin toimintaa.
Varainhankintasuunnitelman toteuttamista auttamaan pyritään hankkimaan henkilö jo
olemassaolevaan varainhankintakoordinaattorin pestiin. Mikäli syyskokous ei kykene nimittämään
varainhankintakoordinaattoria, voi lainvoimainen hallitus sen nimetä virkaatekevän
varainhankintakoordinaattorin toimikautensa aikana.
Tämän varainhankintasuunnitelman tarkoituksena on luoda tuleville vuosille kehikko, jonka avulla
Iltakoulun varainhankintatoimintaa voidaan kehittää ja tuleviin muutoksiin varautua paremmin. Sen
tarkoituksena ei ole tuoda Iltakoululle välittömästi suuria summia rahaa, vaan aloittaa varovaisesti
tulevaisuuteen valmistautuminen ja uusien varainhankinnan muotojen rakentaminen ja
kehittäminen. Vaikka suunnitelma määritteleekin varsin selvästi kokeiltavat toimintamuodot, tulee
varainhankintasopimuksen toteuttamisessa muistaa tarkoituksenmukaisuus. Huonoiksi havaittuja
toimintatapoja ei ole tarpeellista jatkaa vuosikausia, ja uusia ideoita tulee pystyä toteuttamaan
vaikka niitä ei varainhankintasuunnitelmassa mainittaisikaan. Tulevina vuosina Iltakoulun
varainhankinnan keskiössä tuleekin pitää luovuus ja joustavuus.

