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TAUSTAA VASTUUVAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEEN LIITTYVISTÄ SEIKOISTA

Kommentti [A1]: Voisiko otsikko olla
vaikka ”Lahjoitukset säätiölle ja
yhdistykselle”

Aalto-yliopisto –hanke
Yliopistolain uudistuessa Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja Taideteollinen
korkeakoulu yhdistyvät Aalto-yliopistoksi. Uusi yliopisto aloittaa toimintansa 1.1.2010. Järjestäytyminen
säätiömuotoiseksi yliopistoksi alkaa uuden yliopistolain tultua voimaan 1.8.2009. Nykyisten korkeakoulujen
ylioppilaskunnat, KY, TKY ja TOKYO yhdistyvät samalla aikataululla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnaksi
(AYY).
Aalto-hanke vaikutti tilikaudella 2008 merkittävästi ylioppilaskunnan toimintaan. Aktiivisia keskusteluja
käytiin sekä ylioppilaskuntien kesken että korkeakoulun ja asiaa valmistelevan opetusministeriön kanssa.
Myös tulevan ylioppilaskunnan organisaatiota ja toimintaa valmisteltiin kolmen ylioppilaskunnan toimesta
jo tilikaudella 2008.
KY:n edustajisto päätti kokouksessaan 30.10.2008, että KY:n koko asuntolakiinteistökanta sekä noin 4,5
miljoonan euron arvosta rahasto-osuuksia (syyskuun markkinahinta) jää ylioppilaskuntaan. Lisäksi
ylioppilaskunnalle varmistettiin toimintavarat.
Kauppatieteilijöiden oman toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi edustajisto päätti lahjoittaa Helsingin
kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle omistamiensa sijoituskiinteistöjen osakkeet ja niihin liittyvät
lainasaamiset sekä noin 23 miljoonan euron arvosta rahasto-osuuksia ja antaa Helsingin kauppatieteiden
ylioppilaat ry:lle 500.000 euron toiminta-avustuksen. Lahjoitukset on eritelty tarkemmin KY:n taseen
liitetiedoissa. Päätökset eivät vielä ole saaneet lainvoimaa, eikä niitä ole pantu täytäntöön hallinto-oikeuteen
tehdyn valituksen takia.

Valmistelun taustaa
Edustajiston kokouksessa 3.10.2007 (KYE 7/2007) päätettiin hyväksyä KY:n reunaehdot innovaatioyliopiston
ylioppilaskunnan muodostamiselle muutoksineen ja merkitä taustamuistio tiedoksi. Reunaehtotyöryhmän
esityksessä todettiin KY:n ja sen omaisuuden tulevaisuudesta mm. seuraavaa
” Suurissa monialayliopistoissa jäsenet identifioituvat yleensä omiin ainejärjestöihinsä. Uuden
ylioppilaskunnan muodostuessa todella suureksi, noin 17 000 jäsentä kattavaksi
kokonaisuudeksi, on mahdoton ajatus, että itse ylioppilaskunnasta muodostuisi opiskelijalle
kovinkaan läheinen. Tätä tarkoitusta varten KY katsoo, että jatkossakin KY:n tulee olla
olemassa jossakin oikeushenkilömuodossa.”
”Tulevan ylioppilaskunnan omaisuus tulee koostumaan nykyisten ylioppilaskuntien sille
lahjoittamista varoista. TKY:n ja KY:n tulee lahjoittaa uudelle ylioppilaskunnalle varoja saman
verran jokaista nykyistä jäsentään kohden, sillä kaikki uuden ylioppilaskunnan jäsenet saavat
uudelta ylioppilaskunnalta samat palvelut ja heistä kukin käyttää ylioppilaskunnassa
yhtäläistä valtaa. Myös TOKYO:n tulee osallistua pääoman kartuttamiseen
mahdollisuuksiensa mukaan. Periaatteena etenkin TKY:n ja KY:n osalta tulee olla se, että
nykyiset ylioppilaskunnat lahjoittavat uudelle ylioppilaskunnalle likvidiä omaisuutta
perustuen uuden ylioppilaskunnan tarpeisiin. Uudella ylioppilaskunnalla on myös
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mahdollisuus jäsenmaksun perimiseen toiminnan rahoittamiseksi. Nykyisten
ylioppilaskuntien pohjalta syntyvien toimijoiden rahoituksesta vastaa nykyinen
ylioppilaskunta. Jatkossa mikään ei estä uusia ylioppilaskuntien pohjalta syntyviä
oikeushenkilöitä lahjoittamasta uudelle ylioppilaskunnalle lisää varoja, jos se nähdään
tarpeellisena.”
Työryhmän muistiossa otetaan myös kantaa nykyisten ylioppilaskuntien ja näiden omaisuuden asemaan
tulevaisuudessa. Muistiossa esiintuotuja vaihtoehtoja olivat muun muassa osakunta, säätiö, yhdistys, joku
muu, täysin uusi oikeushenkilömuoto ja omaisuuden rahastointi. Aiheeseen liittyen todettiin muistiossa, että
” KY hankkii eri vaihtoehdoista ylioppilaskuntien aseman suhteen kaikista vaihtoehdoista jatkuvasti
lisätietoa.”
Omaisuuden osalta muistiossa todettiin:
”Omaisuuden osalta voidaan nähdä karkeasti määriteltynä kolme eri ratkaisua, jotka ovat
seuraavat:
1. KY ja TKY lahjoittavat uudelle ylioppilaskunnalle kaiken omaisuutensa.
2. KY ja TKY lahjoittavat uudelle ylioppilaskunnalle jonkin verran omaisuutta.
3. Kumpikaan ei lahjoita uudelle ylioppilaskunnalle mitään (ja uusi ylioppilaskunta aloittaa
toimintansa esim. jäsenmaksutulojen voimin tai velalla).”
Vaihtoehtojen punnitsemisen päätteeksi muistiossa todetaan: ”Työryhmä kokeekin, että ainoa järkevä
vaihtoehto on lahjoittaa uudelle ylioppilaskunnalle osa KY:n omaisuudesta.”
Edustajiston tahdon toteuttamiseksi oli selvitettävä ja valmisteltava, mitä lopulle ylioppilaskunnan
omaisuudesta voidaan tehdä.
Tämän lisäksi edustajisto hyväksyi samassa kokouksessa (KYE 7/2007) toivomusponnen, jossa se velvoitti
hallituksen ”…valmistelemaan uuden Suomessa toimivan rekisteröidyn yhdistyksen tai rekisteröidyn
säätiön perustamisasiakirjat ja säännöt silmällä pitäen sitä mahdollisuutta, ettei innovaatioyliopiston
syntyessä nykyisten ylioppilaskuntien yhdistymisprosessi mene KY:n nykyjäsenten etujen mukaisella ja
edustajiston hyväksymällä tavalla. Rekisteröidyn yhdistyksen/säätiön perustaminen tulisi valmistella
mahdollisimman pitkälle niin, että mahdolliset tulevaisuudessa varallisuuden siirtoon liittyvät toimet
voidaan toteuttaa uuden rekisteröidyn toimijan suuntaan välittömästi edustajiston niin päättäessä.”
Samaisessa päätöksessä edustajisto päätti: ”kehottaa hallitusta antamaan yhdistyksen/säätiön perustamiseen
varautumisen edelleen KY:n pääsihteerin vastuuprojektiksi.” Tämä esitys julistettiin edustajiston toimesta
salaiseksi vuoteen 2012 asti, mutta julistettiin edustajiston 7.2.2009 (KYE 2/2009) tekemällä päätöksellä
julkiseksi, jotta se voitiin liittää Helsingin hallinto-oikeudelle toimitettavaan oikeudenkäyntikirjelmään.
Valmistelijat
Edellä mainittujen edustajiston hyväksymien reunaehtojen ja ponnen pohjalta toteutettiin Nämä edellä
mainitut edustajiston päätökset pantiin täytäntöön KY:ssä vuoden 2008 aikana omaisuuden lahjoittamiseen
liittyvät valmistelutoimet, ja otettiin osaa uuden ylioppilaskunnan valmistelutoimiin..
Tämä ns. Aalto-hanke organisoitiin KY:llä hallituksen alaiseksi projektiksi.
Edustajiston hyväksymän ponnen nojalla yhdistyksen/säätiön perustamiseen liittyvän selvitystyön
eteenpäin viemisestä huolehti käytännössä pääsihteeri Kimmo Kääriä. Valmistelutyössä apuna pääsihteeri
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käytti ulkopuolisia asiantuntijoita, asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy:tä sekä joitakin yksittäisiä
asiantuntijoita.
Edustajiston päätöksen mukaisesti pääsihteeri Kimmo Kääriä oli hankkeessa vahvasti mukana ja
asiantuntijoina käytettiin mm. lakitoimisto Borenius&Kemppinen Oy:tä. Hallitus päätti 7.1.2008
kokouksessaan (KYH 4/08) palkata projektijohtajaksi Kasper Stenbäckin, jonka toimenkuvana oli suunnitella
ja johtaa innovaatioyliopiston perustamisesta seuraavaa ylioppilaskuntien yhdistymisprojektia KY:n osalta.
Lisäksi valmistelutyöissä oli vahvasti mukana talousjohtaja Kirsti Jerkku ja KY:n hallitus. Taloustoimikunta
pidettiin ajan tasalla hankkeen etenemisestä,. mutta päätöksenteko haluttiin säilyttää edustajistolla ja
valmistelun pääpaino KY:n hallituksella.

Aalto-hanke vaati henkilöresurssien lisäksi merkittäviä taloudellisia resursseja. Kustannuksia syntyi esim. pitäisikö selvittää tarkemmin, mihin kuluja oikein meni? (Esim. yhdistyksen rekry- ja rekisterikulut,
viestintätoimiston kulut, mihin muualle, ja asiantuntijapalkkiot yhdistyksen ja säätiön perustamiseen ja
organisointiin, viranomaisennakkopäätösten ja -lupien hankkimiseen, lahjoituspäätösten valmistelemiseen
sekä valituksiin vastaamiseen liittyen) KY käytti myös eri asiantuntijoita selvittäessään Aalto-hankkeen
organisointia ja KY:n toimintaa.
Tilikaudella 2008 Aalto-hankkeeseen liittyviä kustannuksia kertyi yhteensä noin 310.000 euroa.
Alkuperäisessä talousarviossa tilikaudelle 2008 innovaatioyliopistohankkeeseen oli varattu 60.000 euroa.
Heti alkuvuodesta 2008 ilmeni, että hankkeen kokonaisvaltainen selvittely tulee vaatimaan enemmän varoja.
Edustajiston käsitellessä ensimmäistä Aalto-hankkeen lisätalousarviota kokouksessaan 27.3.2008 (KYE
4/2008) hankkeen toteutuneet kulut olivat noin 63.000 euroa. Kokouksessa päätetty lisätalousarvio oli
suuruudeltaan 200.000 euroa. Toisesta hankkeen lisätalousarviosta, 120.000 euroa, päätettiin edustajiston
kokouksessa 16.10.2008 (KYE 7/2008). Aalto-hankkeen budjetti tilikaudelle 2008 lisäatalousarviot
huomioiden oli siten yhteensä 380.000 euroa.
Kaikki ei lahj päätöksen valmisteluun, vaan osa hallintoon liittyvää muuta juridista asiantunija-apua

Valmistelutyön eteneminen
KYE 7/2007 kokouksen päätöksistä asti on ollut KY:n aikomus jättää uudelle ylioppilaskunnalle
nykyomaisuuttaan uuden ylioppilaskunnan tarpeen mukaisesti, ja toisaalta turvata kylterikulttuurin
säilyminen myös tulevaisuudessa. Parhaaksi vaihtoehdoksi muulle KY:n varallisuudelle, jota ei katsottu
tarpeelliseksi jättää uudelle ylioppilaskunnalle, ja jonka tarkoitukseksi koettiin kauppatieteiden
opiskelijoiden tulevan toiminnan turvaaminen, nousi kevään 2008 aikana yhdistyksen ja säätiön yhdistelmä.
Yhdistyksen ja säätiön yhdistelmän katsottiin tuovan vakautta mutta olevan myös hyvä malli toiminnan
toteuttamiselle ja opiskelijoiden demokraattisen päätösvallan takaamiselle. Muita harkittuja vaihtoehtoja
olivat mm. osakuntamalli, pelkkä yhdistysmalli, pelkkä säätiömalli sekä rahastointi uuteen
ylioppilaskuntaan.
Alkuvuoden 2008 aikana jatkettiin selvitystyötä mahdollisten tulevien päätösten käytännön järjestelyjen
etenemisen osalta. Selvitystyön tavoitteena oli, että mikäli keskustelu omaisuusjärjestelyistä TOKYO:n ja
TKY:n kanssa ei saavuta kaikkien mielestä hyväksyttävää lopputulosta, on KY:n edustajiston mahdollista
tehdä mahdollisimman perusteltu ja lainmukainen päätös tulevaisuutta silmällä pitäen, tarvittaessa
nopeasti. Toimiakseen lain sallimissa puitteissa KY teki kattavaa selvitystyötä siitä, mitä ylioppilaskunta voi
varallisuudellaan tehdä. Selvitykset tuotiin edustajiston tietoon ennen omaisuuden siirtopäätösten
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tekemistä. Yhdistyksen ja säätiön yhdistelmän katsottiin tuovan vakautta mutta olevan myös hyvä malli
toiminnan toteuttamiselle ja opiskelijoiden demokraattisen päätösvallan takaamiselle.
Lopulta katsottiin parhaaksi, että säätiön perustaa perustajana toimii Helsingin kauppakorkeakoulun
seniorikilta ry, joka oli tähän suostuvainen. Toimiakseen lain sallimissa puitteissa, KY on teki kattavaa
selvitystyötä siitä, mitä ylioppilaskunta voi varallisuudellaan tehdä. Selvitykset tuotiin edustajiston tietoon
ennen omaisuuden siirtopäätösten tekemistä. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön hallinto
noudattelee pitkälti KY:llä käytössä olevaa nykymallia, joka koostuu asiantuntijoista ja opiskelijoista siten,
että opiskelijoita on enemmistö. Uusi kylteriyhteisö, Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry –niminen
yhdistys, perustettiin loppukeväästä ja rekisteröitiin kesäkuussa 2008. Myös yhdistys on sääntöjensä
puitteissa tehty mahdollisimman samankaltaiseksi kuin mitä KY ylioppilaskuntana on nykyisin.
Koska kyseessä oli koko KY:n ja sen toiminnan tulevaisuuden kannalta erittäin suuri päätös, 16.10.2008 KY:n
edustajisto päätti perustaaperusti työryhmän valmistelemaan päätösesityksiä KY:n lakkaamisen myötä
ajankohtaiseksi tuleviin omaisuusratkaisuihin liittyen. Sitä ennen KY oli aktiivisesti yrittänyt hakea kolmen
ylioppilaskunnan välillä yhteistä ratkaisua, johon melkein päästiinkin. TKY:n vetäydyttyä viime hetkellä
ennen sovintoesityksen tekemistä, KY:n edustajisto päätti 30.10.2008 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan
rahoittamisesta KY:n osalta sekä samassa yhteydessä muunosan omaisuuden lahjoittamisesta Helsingin
kauppatieteen ylioppilaat ry:lle sekä Helsingin kauppatieteen ylioppilaiden säätiölle.
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