
Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat Oikos ry:n 

Kuluttajaekonomian jaoston säännöt 

 

1 § Kuluttajaekonomian jaosto on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat Oikos ry:ssä 

toimiva kuluttajaekonomian opiskelijoiden yhteistyöelin.  

 

2 § Kuluttajaekonomian jaoston tarkoituksena on 

• edistää tiedon kulkua kuluttajaekonomian oppiaineen ja opiskelijoiden välillä. 

• edistää opiskelijoiden osallistumista heitä koskevaan päätöksentekoon. 

• pitää yllä ja kehittää yhteyksiä työmarkkinoille ja näin parantaa kuluttajaekonomian 

opiskelijoiden asemaa harjoittelu- ja työpaikkoja hankittaessa. 

• lisätä kanssakäymistä eri vuosikurssien opiskelijoiden välillä. 

• Jaosto toimii tarvittaessa kuluttajaekonomiaa koskevien asioiden valmistelijana Oikos ry:lle. 

 

3 § Kuluttajaekonomian jaoston varsinaisia jäseniä ovat kaikki Helsingin yliopistossa pääaineenaan 

kuluttajaekonomiaa opiskelevat Oikos ry:n jäsenet. Helsingin yliopistossa pääaineenaan 

kuluttajaekonomiaa opiskeleva henkilö, joka ei kuulu Oikos ry:seen, on Kuluttajaekonomian 

jaoston ulkojäsen.   

 

4 § Jaoston päättävä elin on yleiskokous.  

Yleiskokouksessa on äänioikeus jokaisella jaoston varsinaisella jäsenellä. Ulkojäsenellä on 

yleiskokouksessa puheoikeus. Yleiskokous tulee kutsua koolle vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa 

tai tarpeen mukaan. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viisi (5) vuorokautta aiemmin 

kuluttajaekonomian opiskelijoiden sähköpostilistalla, jonka osoite on ke-tiedotus@helsinki.fi. 

Yleiskokous tulee kutsua koolle, jos vähintään viisi (5) kuluttajaekonomian opiskelijaa sitä vaatii. 

Yleiskokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja läsnä on 

puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) äänioikeutettua. 

 



5 § Jaoston toimeenpanevana elimenä on toimikunta, jonka muodostaa vähintään viisi (5) 

toimihenkilöä, joiden tulee olla jaoston varsinaisia jäseniä. Toimihenkilöt valitaan vuoden 

viimeisessä yleiskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimihenkilöiden valinnasta on 

ilmoitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kuluttajaekonomian opiskelijoiden 

sähköpostilistalla. Lisää toimihenkilöitä toimikuntaan voidaan valita missä tahansa 

yleiskokouksessa. Pätevien syiden perusteella yleiskokous voi pyynnöstä vapauttaa toimihenkilön 

tehtävästään. Tällöin hänen tilalleen voidaan valita toinen henkilö.  Toimikunnan tehtävänä on 

valmistella päätösesitykset, kutsua yleiskokous koolle, tehdä käytännön asioihin liittyviä päätöksiä, 

toteuttaa yleiskokouksen päätökset ja huolehtia tiedonvälityksestä. 

 

6 § Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan sääntömuutosehdotuksen hyväksyminen jaoston 

yleiskokouksessa sekä Oikos ry:n yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta on 

ilmoitettava yleiskokouksen kokouskutsussa. 

 

7 § Kuluttajaekonomian jaoston varainhoito tapahtuu Oikos ry:n kautta. Jaosto voi anoa toiminta-

avustusta Oikos ry:ltä toimintaansa varten. Jaosto pitää rahaliikenteestään kirjanpitoa ja toimittaa 

vuoden lopussa kirjanpidosta selvityksen Oikos ry:lle. 

 

8 § Jaoston aloitteesta Oikos ry:n ulkopuolelle tehtävät yhteistyö- tms. sopimukset allekirjoitetaan 

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat Oikos ry:n nimissä. Mikäli jaosto niin haluaa, 

sillä on oikeus yhdistyksen nimen lisäksi käyttää myös Kuluttajaekonomian jaosto -nimeä. 

 

9 § Mikäli Kuluttajaekonomian jaoston toimikuntaa ei jonakin vuonna muodosteta, voi toiminta olla 

tauolla. Tauolla olevan jaoston hallussa olevat varat siirretään Oikos ry:n haltuun. Mikäli 

Kuluttajaekonomian jaosto halutaan lakkauttaa, on lakkauttamisaikomuksesta mainittava 

yleiskokouksen kokouskutsussa. Lakkauttamista tulee puoltaa vähintään ¾ äänistä kahdessa (2) 

yleiskokouksessa, joiden välissä tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa. Lakkautetun jaoston 

mahdolliset varat siirretään Oikos ry:n haltuun.  


