
Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n  
  

SÄÄNNÖT  
   
I TARKOITUS JA TYÖMUODOT  
   
1§  
Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen 
kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää 
asiansa myös ruotsin tai englannin kielellä. 
  
2§  
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.  
  
3§  
Yhdistyksen tarkoituksena on  

1. toimia kuluttajaekonomiaa ja ravitsemustiedettä opiskelevien järjestönä  
2. ajaa mainittujen tieteiden opiskelijoiden yhteisiä etuja  
3. kehittää mainittujen tieteiden opetusta ja tutkimusta yhteistyössä 

koulutusohjelmien, tiedekunnan ja yliopiston kanssa  
4. edistää jäsenistönsä yhteenkuuluvuutta  
5. toimia jäsenistön yhdyssiteenä alan koti- ja ulkomaisiin ammattiryhmiin 

sekä opiskelijajärjestöihin.  
  
4§  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

1. järjestää kokous-, koulutus-, esitelmä-, yms. tilaisuuksia sekä 
opintoretkiä ja illanviettoja  
2. pitää yhteyttä opiskelualaan läheisesti liittyviin ja opiskelijoiden 
yhteisiä etuja ajaviin järjestöihin sekä alan ammattiryhmiin  
3. tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja sekä harjoittaa 
opintoohjausta ja julkaisutoimintaa.  

   
II JÄSENET  
   
5§  
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia-, ulko-, kannattaja- ja kunniajäseniä.  
  
6§  
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopistossa kuluttajaekonomiaa tai 
ravitsemustiedettä opiskeleva henkilö tai yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Helsingin 
yliopistossa opiskeleva henkilö.  
   
7§  



Yhdistyksen ulkojäseneksi voi liittyä Suomessa opiskeleva henkilö Ulkojäsenellä on 
varsinaisen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet, ellei yhdistyksen säännöissä muissa 
kohdin toisin ole määrätty, mutta häntä ei voida valita hallitukseen.  
  
8§  
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 
Kannattajajäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin ulkojäsenellä.  
  
9§  
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla 
edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen 
kokous ja ehdotuksen tulee saada vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.  
  
10§  
Yhdistyksen varsinaiseksi, ulko- tai kannattajajäseneksi liityttäessä on maksettava 
jäsenmaksu.  
  
11§  
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka 
suuruus määrätään vuosikokouksessa kullekin toimikaudelle kerrallaan. Taloudenhoitaja 
pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä. Kannattaja- ja ulkojäsenet suorittavat kalenterivuosittain 
jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa kullekin toimikaudelle 
kerrallaan. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.  
  
12§  
Yhdistyksellä on jäsen- ja ansiomerkki. Yhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja saamaan 
jäsenmerkin sovittua maksua vastaan. Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on 
ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.  
   
III KOKOUKSET  
   
13§  
Yhdistyksen päätäntäoikeutta käyttävät yhdistyksen kokouksessa läsnäolevat varsinaiset 
jäsenet. Ulko-, kannattaja- ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
  
14§  
Yhdistyksen kokouksia pidetään yliopistollisten lukukausien aikana kaksi kertaa vuodessa 
ja tarvittaessa.  
  
15§  
Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen sähköpostilistalla vähintään viisi (5) 
vuorokautta ennen kokouspäivää.  
16§  
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan laillisesti koolle 
kutsuttu.  



  
17§  
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi 
yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös kokouskutsussa 
mainitsemattomia asioita. Jäsenten aloitteesta kokouksessa käsiteltävät asiat tulee 
esittää hallitukselle viimeistään kahdeksan (8) vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta.  
  
18§  
Yhdistyksen kokouksessa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsenen 
äänioikeutta ei voi käyttää valtuutetun kautta.  
  
19§  
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa, kuitenkin helmikuun 15. päivään 
mennessä.  
Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:  

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja. 
2. Valitaan kokouksen sihteeri. 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
4. Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja 

toiminnantarkastajien lausunto. 
5. Vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös. 
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle. 
7. Päätetään kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma. 
8. Päätetään kuluvan kalenterivuoden talousarvio. 
9. Päätetään kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksu. 
10. Käsitellään muut mahdolliset asiat.  

  
20§  
Yhdistyksen vaalikokous pidetään marraskuussa.  
Vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:  

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja. 
2. Valitaan kokouksen sihteeri. 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
4. Valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen 23 §:n rajoissa seuraavaksi 

kalenterivuodeksi. 
5. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja 2 varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi 

kalenterivuodeksi. 
6. Käsitellään muut mahdolliset asiat. 

 
21§  
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 
mikäli on kysymys sääntöjen pykälissä 9, 31 ja 32 mainitusta asioista.  
  
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuin lipuin 
äänestettäessä arpa.  



     
22§  
Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle, kun yhdistyksen kokous tai 
hallituksen kokous niin päättää tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä jonkin määrätyn asian käsittelemistä varten hallitukselta 
kirjallisesti pyytää. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 10 
vuorokauden kuluttua kirjallisen pyynnön jättämisestä ja siitä on ilmoitettava vähintään 
kolme (3) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla.  
   
IV HALLITUS JA ESIMIES  
   
23§  
Hallitukseen kuuluvat vaalikokouksen yhdistyksen varsinaisista jäsenistä valitsemat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja tiedotusvastaava, taloudenhoitaja, sekä kaksi 
(2) — kuusi (6) muuta jäsentä. Pätevien syiden perusteella yhdistyksen kokous voi 
pyynnöstä vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään. Yhdistyksen kokous valitsee hänen 
tilalleen toisen henkilön.  
  
24§  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta.  
  
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä 
(4) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kullakin hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa ja suljetuin lipuin 
äänestettäessä arpa.  
  
25§  
Hallituksen tehtävänä on:  

1. hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksistä voimassa olevan lain, 
näiden sääntöjen sekä yhdistyksen päätöksien mukaan  
2. hoitaa huolellisesti yhdistyksen rahavaroja ja muuta 
omaisuutta 3. vastata yhdistyksen stipendirahastoista ja päättää niistä 
annettavien stipendien jakamisesta  
4. kutsua kokoon yhdistyksen kokous ja valmistella yhdistyksen kokouksessa 

käsiteltävät asiat  
5. pitää luetteloa jäsenistä  
6. valvoa yhdistyksen, jaostojen ja toimihenkilöiden toimintaa  
7. pyrkiä kaikin tavoin edistämään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista 8. 

hoitaa yhdistyksen suhteita alan eri laitoksiin ja järjestöihin sekä antaa 
tarvittaessa tietoja ja lausuntoja  

9. tarvittaessa asettaa toimikuntia ja -henkilöitä  
10. huolehtia jäsenmerkkien myynnistä ja päättää ansiomerkkien 

myöntämisestä  



11. laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi  
12. laatia toimikaudeltaan yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus.  
  

26§  
Taloudenhoitaja vastaa tilinpäätöksen tekemisestä. Hallituksen tulee jättää tilit 
tarkastettaviksi toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. 
Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen viimeistään kaksi (2) viikkoa 
ennen kokousta.  
  
27§  
Yhdistyksen nimen kirjoittavat aina kaksi (2) hallituksen jäsentä, joista toinen on 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.  
  
28§  
Yhdistyksellä on esimies, jonka tehtävänä on auttaa yhdistystä toteuttamaan sen 
toiminnan päämääriä. Esimieheksi valitaan kahdeksi (2) vuodeksi joku kuluttajaekonomian 
tai ravitsemustieteen osaston opetushenkilökuntaan kuuluva tai mainituilla aloilla tutkinnon 
suorittanut henkilö.  
   
V JAOSTOT JA STIPENDIRAHASTOT  
   
29§  
Yhdistyksellä voi olla jaostoja. Yhdistyksen kokous vahvistaa jaostojen säännöt.  
  
30§  
Yhdistyksellä voi olla stipendirahastoja. Yhdistyksen kokous vahvistaa stipendirahastojen 
säännöt.  
   
VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN  
   
31§  
Näiden sääntöjen muuttamisesta on mainittava yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa. 
Sääntöjen muutoksista on päätettävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen 
aika on vähintään kaksi (2) viikkoa.  
  
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että molemmissa kokouksissa vähintään kolme 
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa tehtyjä muutosehdotuksia.  
  
32§  
Yhdistyksen purkamisesta on mainittava yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa. 
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) yhdistyksen kokouksessa, joiden 
välinen aika on vähintään kaksi (2) viikkoa. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että 
molemmissa kokouksissa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa 
yhdistyksen purkamista.  
  



33§  
Yhdistyksen purkauduttua sen varat on ensisijaisesti käytettävä yhdistyksen mahdollisien 
velkojen maksamiseen ja sen jälkeen yhdistyksen toiminnalle läheisien tarkoituksien 
edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.  
  


