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MISSIO, VISIO JA ARVOT 

MISSIO 

Olemme Uudellamaalla toimiva ekonomiosaajien verkosto. Luomme menestymisen mahdolli-
suuksia jäsenillemme. Mahdollistamme jäsentemme ekonomiosaamisen kehittämisen, ylläpi-
don ja jakamisen sekä verkostoitumisen ekonomikollegoiden kanssa.  

 

VISIO 

Helsingin Ekonomit on edelläkävijä, joka edistää ekonomien osaamista, hyvinvointia ja me-
nestystä työelämässä. Ekonomiyhteisö on yleisesti arvostettu ja ekonomit haluavat kuulua 
siihen. 

 

 

ARVOT STRATEGIAKAUDELLA 2016-2020 

Yksilön arvostus 

Yksilön arvostus ja tasavertaisuus on toimintamme perusta. Yksilön arvostus tarkoittaa jäsenten ta-
savertaista kohtelua ja huomioimista. Tuottamamme monipuolinen tarjoama yhdistettynä Suomen 
Ekonomien tarjoamiin palveluihin takaa jäsenillemme kattavan palvelupaketin ekonomielämän vai-
heisiin.  

 

Avoimuus 

Jokaisen jäsenemme on helppo lähestyä luottamushenkilöitämme ja henkilöstöämme. Toiminnas-
tamme ja päätöksistämme saa helposti tietoa ja luottamushenkilötoimintaan on helppo hakeutua 
mukaan. Avoimuuden mahdollistaa jatkuva ja rakentava vuorovaikutus jäsenten, luottamushenkilöi-
den, henkilöstön ja sidosryhmien kesken.  

 

Rohkeus 

Rohkeutta on kokeilla uusia toimintatapoja ja jakaa omaa osaamista. Otamme kantaa paikallisiin 
asioihin yhdessä Suomen Ekonomien kanssa ja jaamme tietoa jäsentemme mielipiteistä Suomen 
Ekonomeille. 
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JÄSENTOIMINTA 

1. Kuuntelemme, kannustamme ja osallistamme jäseniämme sekä tarjoamme verkostoi-
tumismahdollisuuksia. Edistämme jäsentemme osaamista, menestymistä, ja hyvin-
vointia. 
 

a. Ekonomiyhteisöön kuuluminen ja siinä toimiminen on osa menestyvän ekonomin ar-
kea ja ekonomi-identiteettiä.  
 

b. Luottamushenkilötoimintamme on houkuttelevaa ja avointa. Se avaa jäsenillemme 
mahdollisuuksia vaikuttaa ekonomiyhteisössämme. 

 
c. Jäsentapahtumat ovat toimintamme ydin. 

i. Ekonomiosaamisen kehittäminen, ylläpito ja jakaminen sekä verkostoituminen 
muodostavat tärkeimmän osan tapahtumatarjontaamme. Hyvinvointitapahtu-
mat ovat osa tätä toimintaa. 

ii. Valtaosan jäsentapahtumista toteuttavat kerhojemme luottamushenkilöt.  
ü Koulutamme, motivoimme ja innostamme luottamushenkilöitämme 

suunnitelmallisesti ja heillä on toimivat työkalut toiminnan toteuttami-
seen.  

iii. Jäsentapahtumamme ovat avoimia Ky ry:n jäsenille. 
 

d. Luomme aktiivisesti uusia tapoja jäsentemme keskinäisiin kohtaamisiin. 
 
 

2. Helsingin Ekonomien ja Suomen Ekonomien tuottamat palvelut vastaavat jäsenen tar-
peisiin koko ekonomielämän ajan. Jäsenemme tietävät, mitä palveluita heillä on mah-
dollisuus hyödyntää eri tilanteissa.  
 

a. Tavoitteemme on tehokkaampi jäsenpito ja –hankinta.  
i. Kehitämme palveluita ja viestimme niistä yhdessä Suomen Ekonomien 

kanssa.  
ii. Jokainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuva tietää, mitä eko-

nomiyhteisöön kuuluminen tarjoaa. Kylteriyhteistyö on ensisijainen jäsenhan-
kintamme keino. 
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VAIKUTTAVUUS 

1. Meillä on avoin vuorovaikutussuhde Suomen Ekonomeihin ja muihin liiton jäsenyhdis-
tyksiin. Meillä on edustus Suomen Ekonomien toimielimissä ja hallituksemme käy lii-
tossa toimivien hekolaisten kanssa aktiivista vuoropuhelua. Olemme Suomen Ekono-
mien sekä muiden ekonomiyhdistysten arvostama ja niiden näkemyksiä huomioon ot-
tava suunnannäyttäjä, sparraaja ja yhteistyökumppani. 

a. Teemme aloitteita ja esityksiä sekä otamme kantaa Suomen Ekonomien linjauksiin 
(mm. työelämäasiat, koulutuspolitiikka) ja toimintaan, jotta jäsentemme ääni kuuluu.  

b. Työnjako Helsingin Ekonomien ja Suomen Ekonomien välillä on selkeä. Kehitämme 
liiton ja jäsenyhdistysten välistä avointa vuorovaikutusta, jotta edunvalvonta ja yhtei-
sön tuottamat palvelut vastaavat jäsentemme tarpeisiin koko ekonomielämän ajan.  

 
 

2. Luomme ja ylläpidämme tiiviitä suhteita KY ry:n sekä Aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulun kanssa 
 
 

3. Olemme haluttu yhteistyökumppani.  

 

TALOUS  

1. Vakaa talous mahdollistaa toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen.  
a. Katamme jäsenmaksutuotoilla vähintään 2/3 toiminnan kuluista ja ne käytetään suo-

raan jäsenille tuotettaviin palveluihin. 
b. Sijoitusomaisuuden tuotoin pidämme toimintamme vakaana.  

 

 


