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Yhteenveto
Erityistarkastus on suoritettu 6.5.2010 päivätyssä toimeksiantokirjeessä
sovitun mukaisesti. Erityistarkastuksen kohteena on ollut Aaltoyliopiston ylioppilaskunnan (AYY) yhden edeltäjän Helsingin
kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) hallinto vuosilta 20072009. Pyrkimyksenä on ollut selvittää toimet, jotka liittyvät lahjoituksiin
sekä muihin varallisuuden siirtoihin Helsingin kauppatieteiden
ylioppilaat ry:lle ja Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle.
Tarkastusaineiston perusteella on havaittavissa, että Helsingin
kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on suunnitelmallisesti valmistellut
omaisuuserien siirtämistä keväästä 2007 alkaen. Hanke omaisuuserien
siirtämisestä on pyritty pitämään salassa lahjoituspäätöksen tekemiseen
saakka (30.10.2008). Myös omaisuuserien siirtämiseen liittyvä säätiön
perustamishanke on pyritty pitämään salassa säätiön rekisteröintiin
saakka syyskuussa 2008. KY:n suunnitelmiin omaisuuserien siirtämisestä
ei ole vaikuttanut se, että Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta
(TKY) ei hyväksynyt KY:n esittämää sovintoesitystä.
Omaisuuserien siirtäminen on tapahtunut KY:n organisaation
toimielinten päätöksillä. Päätöksenteon osalta tarkastusaineistosta
voidaan havaita, että vuoden 2009 lopussa tehtyjen päätösten
toimeenpanon osalta ei ole noudatettu 30 päivän valitusaikaa, vaan
päätökset on laitettu välittömästi täytäntöön. Lisäksi, KY:n hallitus on
valtuuttanut yksittäisiä henkilöitä allekirjoittamaan ja toimimaan
ylioppilaskunnan puolesta, mikä on ristiriidassa KY:n perussääntöjen
kanssa. Edustajisto ei ole vahvistanut kaikkia hallituksen tekemiä
valtuutuksia jälkikäteisesti ylioppilaskuntaa sitoviksi.
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Useassa kokouksessa päätöksentekijät ovat myös olleet esteellisiä
käsittelemään lahjoitusasiaa tai toimimaan KY:n valtuuttamana.
Tarkastusaineiston perusteella on todettavissa, että omaisuuserien
siirtämisen seurauksena 1.1.2010 toimtntansa aloittaneen
ylioppilaskunnan edellytykset toteuttaa tarkoitustaan jäsenten etujen
edistämiseksi ovat heikentyneet.
Tarkastusaineiston perusteella on myös todettavissa, että KY:n taseessa
olevia rahastoja ei ole lopetettu KY:n perussääntöjen 31 §:n mukaisesti.
Tarkastusaineiston mukaan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden
säätiön peruspääomasta osan muodostavaa lahjoitusta Helsingin
kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnalta on käsitelty harhaanjohtavasti
20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi myönnettynä toiminta-avustuksena,
kun se on tosiasiassa käytetty säädepääomaksi. Lisäksi säätiön
säädekirjan mukaan säädepääoma on kokonaisuudessaan Seniorikillalta,
vaikka alustavien suunnitelmien mukaan ainoastaan puolet
säädepääomasta oli tarkoitus tulla Seniorikillalta.
Useasta tarkastusaineistoon kuuluvasta päätöksestä on vireillä valitus
Helsingin hallinto-oikeudessa. Emme ole tarkastuksessa ottaneet kantaa
hallinto-oikeusvalituksissa esitettyihin väitteisiin ja vaatimuksiin. Emme
myöskään ole ottaneet kantaa valituksenalaisten päätösten
lainvoimaisuuteen tai hallinto-oikeusvalituksien mahdollisiin
oikeudellisiin seuraamuksiin ja mahdollisiin jatkovalituksiin.
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Omaisuuserien siirtämisestä päättäminen

Omaisuuserien siirtämisestä päättäminen
1.1 Asian valmistelu ennen lahjoituspäätöstä 30.10.2008
Ensimmäisen kerran omaisuuserien siirtämistä on sivuttu KY:n edustajiston
kokouksessa 30.5.2007 (KYE 5/2007), kun taloustoimikunnan puheenjohtaja Väljä
kertoi taloustoimikunnan kuulumisista mm. KY:n omaisuuden säätiöittämisen
suunnittelun aloittamisesta. Edustajiston kokouksessa 5.9.2007 (KYE 6/2007)
esiteltiin reunaehtotyöryhmän toiminta. Reunaehtotyöryhmän laatimassa
muistiossa käsiteltiin Innovaatioyliopiston yhdistymisasiaa ja ylioppilaskuntien
osalta esillä oli mm. kysymys: Paljon laitetaan korkeintaan ja millä periaatteella
(1/2? Vai kenties 1/3?)?
Taloustoimikunta käsitteli Innovaatioyliopisto -hanketta kokouksessaan 24.9.2007
(TTK 5/2007), jossa todettiin että Innovaatioyliopisto -hanke on KY:n tärkein
hanke. KYE keskustelee ja päättää reunaehdoista kokouksessaan 3.10.2007.
Reunaehtotyöryhmän muistiosta keskusteltiin ja todettiin, että lähtökohtana tulee
olla suhteellisesti samansuuruisen omaisuuden luovuttaminen yhdistetyn
ylioppilaskunnan käyttöön. Reunaehtotyöryhmän muistiossa käsiteltiin vanhojen
yo-kuntien tulevaisuutta ja oikeushenkilömuotoa ja omaisuuskysymyksiä: Kuinka
paljon sitä tulisi luovuttaa uudelle yo-kunnalle? Edustajiston kommenttien
perusteella työryhmä esittää, että KY luovuttaa uudelle yo-kunnalle osan
omaisuudestaan, ja pyritään jakosuhteeseen jossa KY ja TKY lahjoittavat yhtä
paljon jäsentä kohden.
Edustajiston kokouksessa 3.10.2007 (KYE 7/2007) on myös käsitelty
Reunaehtotyöryhmän muistiota. Kyseisessä kokouksessa julistettiin salaiseksi
liitteet 14 ja 15 30.10.2014 asti. Liitteiden perusteella KYE 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.
Yhdistymisasiaa on käsitelty KY:n Projektisuunnitelmassa 4.2.2008, joka kuuluu
KY:n tuhoamiin, mutta jälkikäteen palautettuihin tiedostoihin.
Projektisuunnitelmassa asetetaan projektin tavoitteiksi uuden, vahvan yo-kunnan
muodostaminen KY:n osalta sekä KY:n jäsenten palvelutason turvaaminen
nykyiselle tasolle (tai yli).
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Projektisuunnitelman mukaan viestinnässä tulee tiedostaa, että
pöytäkirjamerkintöjen kanssa on syytä olla varovainen. Projektin ohjausryhmänä
toimii Tulevaisuustyöryhmä, jonka jäseninä helmikuussa 2008 ovat Kasper
Stenbäck (projektinjohtaja), Kimmo Kääriä, Kirsti Jerkku, Katariina Kyckling, Iivo
Paukkeri, Tuuli Ylinen, Riikka Nuutinen. Projektin seurannan ja raportoinnin osalta
todetaan, että kun etenemisestä kerrotaan ensi kertaa, tulee aktivoida kertojiksi
edellisessä edustajistossa istuneita henkilöitä. Pidetään myös huoli että mitään
paljastavia merkintöjä tule edustajiston pöytäkirjaan. Projektisuunnitelmassa myös
todetaan, että lähtökohtaisesti mitään projektin valmistelun alla olevia asioita ei
tiedoteta kenellekään ja että B&K on palkattu valmistelemaan säätiöimistä ja KY:n
yhdistysmuotoa asiakirjoineen.
Yhdistymisasiaa on käsitelty myös KY:n tiedostossa Projektikuvaus KY
Tulevaisuus 31.3.2008: Skenaariot KY:n järjestelyistä innovaatioyliopiston
muodostamisen yhteydessä, joka myöskin palautettiin jälkikäteisesti tuhotuista
tiedostoista. Projektikuvauksen skenaarioiden mukaan omaisuus on turvattava
omin keinoin, ei voida luottaa että tuleva yo-kunta antaisi tarpeeksi varoja
kylteriyhdistykselle. Projektikuvauksessa on myös todettu, että aikataulullisesti
omaisuusratkaisun on syytä olla hoidettu ennen kuin päättäjät alkavat paneutua
yo-kuntien järjestelyihin (syksy 2008). Projektikuvauksen skenaariot osoittavat,
että sovintoa ei juurikaan haluttu, koska ei luotettu neuvotteluosapuoliin; ei
sosialisointia, KY:n varat ovat menneiden kylterisukupolvien, tulevia varten luotu.
Taloustoimikunnan kokouksessa 29.9.2008 (TTK 5/2008) Katariina Kyckling antoi
tilannekatsauksen, jonka mukaan Lahjakirjojen sisältö ja ehdot valmistellaan
kahden seuraavan viikon aikana B&K:n kanssa. Lahjakirjojen laadintaa on siis
valmisteltu Asianajotoimisto Borenius &Kemppisen (jäljempänä B&K) kanssa
hyvissä ajoin ennen kuin TKY on käsitellyt sovintoesityksen hyväksymistä
edustajiston kokouksessaan (23.10.2008).
Hallituksen kokouksessa 3.10.2008 (KYH 44/2008) käsiteltiin Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan ja KY:n tulevaisuuden valmistelua. Projektijohtaja Stenbäck antoi
suullisen tilannekatsauksen. Kokouksessa myös valtuutettiin Kääriä ja Stenbäck
käymään neuvotteluja uuden ylioppilaskunnan rahoituksesta TKY:n edustajien
kanssa.
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Omaisuuserien siirtämisestä päättäminen, jatkuu
1.1 Asian valmistelu ennen lahjoituspäätöstä 30.10.2008, jatkuu
Edustajiston kokouksessa 16.10.2008 (KYE 7/2008) käsiteltiin myös Aaltoyliopiston ylioppilaskunnan ja KY:n tulevaisuuden valmistelua: Hallituksen
puheenjohtaja Kyckling kertoi tilannekatsauksessaan, että kuten iltakoulussa
15.10 esitettiin, on KYE 6/08 kokouksen jälkeen tapahtunut paljon ja TKY:n
kanssa on keskusteltu erittäin tiiviisti. KY:n hallitus on kokouksessaan (KYH
44/08) valtuuttanut Kimmo Kääriän ja Kasper Stenbäckin käymään neuvotteluja
uuden ylioppilaskunnan rahoituksesta TKY:n edustajien kanssa. TKY:n aloitteesta
hallituksen puheenjohtajat jättäytyivät keskustelujen ulkopuolelle. Kyckling kertoi
myös, että KY:n hallitus on tänään lähestynyt TKY:n hallitusta ja edustajiston
puheenjohtajistoa, pyytäen TKY:n edustajistoa 23.10 kokouksessaan päättämään
neuvottelijoiden yhteisestä sovintoesityksestä, jonka kirjallista muotoa nyt
viimeistellään. Hallitus pitää tärkeänä, että neuvottelijat saavat tämän
sovintoesityksen viimeisteltyä pikaisesti ja että edustajisto päättää selkeästi joko
hyväksyä tai hylätä sovintoesitys. KY:n hallitus pitää aikataulua realistisena jos ja
kun tahtoa sovintoon löytyy. Kycklingin mukaan KY:n omaisuuden osalta
omaisuuden osittainen säätiöinti näyttää todennäköiseltä vaihtoehdolta.
Kokouksessa perustettiin myös edustajiston työryhmä, jonka tehtävä oli
valmistella päätösesitystä KY:n lakkaamisen myötä ajankohtaiseksi tuleviin
omaisuusratkaisuihin liittyen. Työryhmän kokoonpanoksi päätettiin Paukkeri (pj)
Happonen, Leppisaari, Määttä ja Pihlajaniemi.

Tulevaisuuskoulutuksen materiaalissa on myös todettu, että projektiin sisältyy
paljon valoarkaa valmisteluasiaa. Tulevaisuuskoulutuksen materiaalin mukaan
opetusministeriötä on pidettävä haasteena projektille, sillä OPM indikoinut syksyllä
2007 virkamiestasolla, että tukevat ratkaisua, jossa koko omaisuus menee yhteen.

Työryhmä on esittänyt KY:n edustajistolle 22.10.2008, että edustajisto lahjoittaa
Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle 500.000,00 yhdistyksen toiminnan
käynnistämistä varten ja että edustajisto lahjoittaa Helsingin kauppatieteiden
ylioppilaiden säätiölle Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:n
osakkeet 1-7000, Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28 osakkeet 1-3062, lainasaamiset
Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:ltä ja Kiinteistö Oy
Arkadiankatu 28:lta, Seligsonin, Sammon, Nordean, Danske Capitalin rahastoosuudet, Access Capital Fund IV-osuudet.

y Vaikuttamisen tulos: vaikuttaa todennäköiseltä, että kokoomusjohtoinen OPM
ei tule tilanteeseen puuttumaan, jos asiat kärjistyvät

y Valmisteluvastuu valtiosihteeri Misukalla
y Automaatiojäsenyyskysymys
y Pakkolunastuslaki
y KY tehnyt vahvaa vaikutustyötä poliitikkoihin
Vaikutustyön ja median osalta on esitetty, että kevään 2008 aikana tavattiin paljon
poliittisia toimijoita, jotta heillä on ymmärrys meidän tilanteesta
y KTM-kansanedustajia/muutoin Ky:llä läheisiä kansanedustajia( Zyskowicz,
Lauslahti, Toivakka, Mäkelä, Virolainen, Salolainen)
y Ministereiden erityisavustajia (Rissanen, Pakarinen= Lehtomäen
erityisavustaja, Jääskeläinen=Vehviläisen erityisavustaja, Kekkonen,
Romakkaniemi)
y Muita vaikuttajia ( Achren, Misukka, Niskakangas, Fjäder, Jokinen, Mantere)

Neuvottelujen lopputulema on Tulevaisuuskoulutuksen materiaalin mukaan, että
Misukka ja Nurmi tiukasti KY:n säätiöimistoimia vastaan. OPM:n tilanne epäselvä
(Ministerin tahto kuitenkin, että juridisia keinoja ei käytetä).

KYH Tulevaisuuskoulutuksen materiaalissa (created 21.1.2009, Kasper Stenbäck)
esitettiin projektin organisoinnista KY:llä, että projektin ohjausryhmä (TTR) sisälsi
vain keskeiset henkilöt Kimmo, Kirsti, Kata, Kassu, Iivo, Tuuli, Jenni, Riikka/Aku.
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Omaisuuserien siirtämisestä päättäminen, jatkuu
1.1 Asian valmistelu ennen lahjoituspäätöstä 30.10.2008, jatkuu
Hallituksen esityksen (HE 7/2009) yksityiskohtaisissa perusteluissa laista
yliopistolain voimaantulosta on ylioppilaskunnista todettu seuraavasti:
− 8 §. Ylioppilaskunnat. Pykälän mukaan yhdistyvissä yliopistoissa myös
ylioppilaskunnat yhdistyvät yhdeksi uudeksi ylioppilaskunnaksi.
Opiskelijoiden toiminta ja edunvalvonta yliopistoissa ja osana
yliopistoyhteisöä on tarkoituksenmukaisinta edelleen toteuttaa yhden
ylioppilaskunnan kautta. Ylioppilaskunnat yhdistyvät Joensuun ja
Kuopion yliopistoissa niiden yhdistyessä Itä- Suomen yliopistoksi, Turun
yliopistossa ja Turun kauppakorkeakoulussa niiden yhdistyessä Turun
yliopistoksi sekä Helsingin kauppakorkeakoulussa, Taideteollisen
korkeakoulussa ja Teknillisen korkeakoulussa niiden yhdistyessä Aaltoyliopistoksi. Yhdistyvät ylioppilaskunnat sopivat itsehallintonsa
mukaisesti järjestäytymisestään uudeksi ylioppilaskunnaksi lain
yhdistymistä koskevien säännösten rajoissa. Yhdistyvien
ylioppilaskuntien velka-, palvelu-, hankinta ja muut sitoumukset siirtyvät
uudelle ylioppilaskunnalle. Edellä mainitun johdosta myös yhdistyvien
ylioppilaskuntien varallisuus kokonaisuudessaan siirtyy uudelle
ylioppilaskunnalle, jotta sitoumusten lisäksi voidaan turvata
ylioppilaskuntien laissa säädettyjen julkisten tehtävien pitkäjänteinen
toteuttaminen myös tulevien opiskelijajäsenten osalta. Lakisääteisten
tehtävien lisäksi ylioppilaskunnat ovat harjoittaneet myös muuta
toimintaa. Viranomaisten myöntämät toimi-, järjestämis- ja muut luvat
siirtyvät yhdistyviltä ylioppilaskunnilta uudelle ylioppilaskunnalle.
Hallituksen esityksen perusteella voidaan katsoa, että lain tarkoituksena on ollut,
että varat siirtyvät kokonaisuudessaan.
Edustajiston kokouksessa 30.10.2008 (KYE 8/2008) käsiteltiin KY:n
sovintoesitysluonnosta. TKY:n 28.10.2008 päivätyn kirjeen mukaan TKY ei
hyväksynyt säätiöittämisehdotusta eikä allekirjoittanut sovintoesitystä.
Asianajotoimisto Krogerus oli antanut TKY:lle lausunnon sopimusehdotuksista,
jossa lausuttiin seuraavasti: emme näe ehdotetun sopimuksen tekemistä
suotavana.
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Sopimuksessa jätetään varsin vapaat kädet KY:lle koskien suurinta osaa
sijoitusvarallisuutta ja muita kiinteistöjä, kuin asuntoloita. Mielestämme pelkästään
OPM:n kannanotto on sellaisenaan riittävän painava peruste sille, että TKY ei
tulisi olla osallisena sopimuksessa, joiden tarkoituksena on ylioppilaskunnan
omaisuuden lahjoitus tai säätiöiminen. Tällaisiin sopimuksiin liittyminen edellyttäisi
käsityksemme mukaan erittäin painavia perusteita sen puolesta, että omaisuuden
lahjoittaminen tai säätiöiminen olisi katsottava sallituksi. Kokouksessa KYtyöryhmä esitti uuden esityksen omaisuusratkaisuista: TKY:n kielteisestä kannasta
huolimatta KY etenee asiassa sopimusesitysluonnoksen pohjalta.

Loppupäätelmä:
Omaisuuserien siirtämisen valmistelutoimenpiteet on pyritty
pitämään salassa syksyyn 2008 asti. Vaikka ylioppilaskuntien
omaisuuskysymyksestä on keskusteltu KY:n ja TKY:n välillä jo
keväällä 2008, ei TKY:n tiedossa ole ollut, että KY on mm.
ryhtynyt jo säätiön perustamistoimiin ja valmistellut
muutoinkin omaisuuden siirtämistä Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan ulottumattomille. KY:n suunnitelmiin ei ole
vaikuttanut se, että TKY ei hyväksynyt KY:n sovintoesitystä.
Päätöksenteon pohjaksi laaditut esittelymuistiot ja
pöytäkirjamerkinnät eivät ole kaikilta osin olleet
asianmukaisella tasolla, sillä vaikka yhdistymisasiaa on
käsitelty säännöllisesti hallituksen kokouksissa, pöytäkirjoihin
on kirjattu pääsääntöisesti vain ”Stenbäckin suullinen
tilannekatsaus”. Kyseinen menettely noudattaa
Projektisuunnitelman 4.2.2008 ohjeistusta pidetään myös
huoli, että mitään paljastavia merkintöjä ei tule edustajiston
pöytäkirjaan. KY:n salassa pidettyjen esitysten mukaan
hankkeelle omaisuuserien siirtämiseksi on hankittu myös
poliittinen tuki.
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Omaisuuserien siirtämisestä päättäminen, jatkuu
1.2 Lahjoituspäätös 30.10.2008
Edustajiston kokouksessa 30.10.2008 (KYE 8/2008) tehtiin lahjoituspäätökset
omaisuuserien siirtämiseksi. Kokouksessa olivat paikalla myös Oili Kela ja Mikko
Alakare B&K:lta sekä asiantuntijalausunnon antaja Juha Viertola. Puheenjohtaja
Paukkeri kertoi, ettei TKY ole vienyt sovintoesitystä 23.10. TKY:n edustajiston
hyväksyttäväksi sovintoesityksessä mainitulla tavalla, ja että tästä johtuen
työryhmä muuttaa aiempaa esitystään. Paukkeri esitteli työryhmän muutetun
pohjaesityksen: Esitämme, että siitä huolimatta, ettei TKY ole vienyt
sovintoesitystä 23.10. TKY:n edustajiston hyväksyttäväksi sovintoesityksessä
mainitulla tavalla, KY:n edustajisto päättää, että KY etenee asiassa tämän
sopimusesitysluonnoksen pohjalta ja jatkaa neuvottelua TOKYO:n ja TKY:n
kanssa sopimusesitysluonnoksen mukaisten asuntokohde-etuoikeuksien
aikaansaamiseksi. Edustajisto toivoo neuvottelujen saavan ratkaisun vielä kuluvan
vuoden puolella ja toivoo siksi, että neuvottelut saadaan päätökseen ennen kuin
KY:n edustajiston vuoden viimeinen kokous kutsutaan koolle 4.12.2008. Esitetään,
että hallitus tai hallituksen valtuuttamat valtuutetaan jatkamaan neuvotteluja ja
KY:n edustajiston osalta valmistelutyötä jatkaa KYE 7/2008 nimetty työryhmä.
Paukkeri kertoi, että TKY on lähestynyt KY:n edustajistoa 28.10. ja 29.10.
päivätyillä viesteillä, jotka on niiden saavuttua toimitettu edustajiston jäsenille ja
varajäsenille.
Kokouksessa päätettiin myöntää Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle
500.000,00 euron toiminta-avustus. Lisäksi päätettiin lahjoittaa lahjakirjan
mukaisesti Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle Amer-Yhtymä Oy:n
osakkeita 3 kpl, Joulumaa Oy:n osakkeita 3 kpl sekä Espoo Ringside Golf Oy:n
osakkeita 6 kpl sekä näiden sijaan tulleen omaisuus lahjakirjassa mainituin
ehdoin.

Lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät edellä mainituille rahasto-osuuksille
lahjoituspäivänä maksamattomat sekä tämän jälkeen kertyvät tuotot. Samoin
lahjoitettavaan omaisuuteen sisältyvät lahjoituspäätöspäivänä tilittämättömät ja
lahjoitettavan omaisuuden sijaan tullut omaisuus lahjakirjassa mainituin ehdoin.
Kokouksessa Oili Kela (B&K) ja Juha Viertola kävivät suullisesti läpi
valmistelutyötä ja totesivat, että ylioppilaskunnan säätiöinnille ei ole estettä, kun
se tapahtuu määrätyissä rajoissa.
Lahjakirjojen ehtojen mukaan lahjoitettavasta omaisuudesta katetaan kaikki
mahdolliset KY:lle ja/tai sen puolesta toimineille henkilöille tästä lahjoituksesta,
lahjoitukseen liittyvästä päätöksenteosta ja/tai lahjoituksen täytäntöönpanosta
johtuvista oikeudenkäynneistä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut (mukaan lukien
KY:lle ja/tai sen puolesta toimineille henkilöille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut
sekä näiden vastattavaksi mahdollisesti tuomittavat vastapuolen
oikeudenkäyntikulut) siltä osin kuin kuluja ei ole korvattu lopullisesti
vakuutuksesta.
Tarkastusaineiston perusteella on epäselvää, jäikö projektin valmistelukulut AYY:n
maksettavaksi. Tarkastusaineistosta ei voida yksiselitteisesti havaita, mistä
varoista valmistelukulut on katettu. Olisiko valmistelukulut pitänyt jakaa AYY:lle
siirtyvän omaisuuden ja lahjoitettujen omaisuuserien mukaisessa suhteessa?
KY:n vahvistamattoman tilinpäätöksen 2009 mukaan ostovelkoina on siirtynyt
AYY:lle maksettavaksi mm. palkkioita B&K:lle ja Helsingin Kamari Oy:lle sekä
siirtovelkoina järjestelyihin liittyviä palvelutoimiston bonuksia.

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle päätettiin lahjakirjoissa
mainittujen ehtojen mukaan lahjoittaa Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan
Asunto Oy:n osakkeet 1-7000, Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28 osakkeet 1-3062,
lainasaamiset Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:ltä,
lainasaamiset Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:lta, Seligsonin, Sammon, Nordean,
Danske Capitalin rahasto-osuudet, Access Capital Fund IV-osuudet ja irtaimisto.
© 2010 Grant Thornton | Erityistarkastus ALTO-yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle | 18.6.2010
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1.2 Lahjoituspäätös 30.10.2008, jatkuu
Taloustoimikunnan kokouksessa 14.12.2009 (TTK 6/2009) on käsitelty
edustajiston 30.10.2008 kokouksessa myöntämää 500.000 euron toimintaavustusta KY-yhdistykselle.
Kokouksessa on päätetty siirtää toiminta-avustus omaksi talletuksekseen tai
muutoin sellaiseen muotoon ja erilliseksi muusta AYY:lle siirtyvästä
omaisuudesta.
Taloustoimikunnan kokouksessa valtuutettiin Olli Heinonen (vt. talousjohtaja) tai
Jenni Laakso (pääsihteeri) valmistelemaan ja toimeenpanemaan toimintaavustuksen talletuksen tai muun järjestelyn.
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan perussääntöjen 34. kohdan
mukaan
Ylioppilaskunnan nimenkirjoittajat ovat sen hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja taikka taloustoimikunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja taikka pääsihteeri, talousjohtaja tai muu edustajiston
erikseen valtuuttama toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.
Hallitus tai taloustoimikunta voivat tarvittaessa myöntää toimivaltaansa ja
tehtäviinsä liittyvien asioiden hoitoa varten ylioppilaskunnan toimenhaltijalle
prokuuravaltuuden.
Ylioppilaskunnan puolesta annettavan sitoumuksen voivat allekirjoittaa
myös siihen näiden sääntöjen mukaan erikseen valtuutetut henkilöt.
Toiminta-avustus on ollut suuruusluokaltaan poikkeuksellisen suuri.
Tarkastusaineiston perusteella on epäselvää, mistä rahastosta toiminta-avustus
on katettu. Lahjoituksen suhde korkotuottoihin ylittää sallitun määrän.
Taloudenhoidon ohjesääntöjen mukaan 2/3 enemmistöllä on kuitenkin
mahdollisuus poiketa sallitusta enimmäismäärästä ja KHO:n ratkaisun mukaan
yhdistymistilanne oikeuttaa poikkeamiseen taloudenhoidon ohjesäännöstä.
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Loppupäätelmä:
Toiminta-avustuksena annettu 500.000 euron lahjoitus on
ollut suuruusluokaltaan poikkeuksellisen suuri. Aineiston
perusteella ei selviä, mistä rahastosta toiminta-avustus on
katettu. Lahjakirjojen osalta oikeudenkäyntikulujen
kattamista lahjoitettavasta omaisuudesta koskeva
lahjakirjan ehto on poikkeuksellinen.
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1.3 Lahjakirjojen sitovuus
Lahjakirja Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan lahjoituksesta
Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle on allekirjoitettu 13.11.2008.
Lahjoitettavana omaisuutena on ollut Amer-Yhtymä Oy:n osakkeita 3 kpl,
Joulumaa Oy:n osakkeita 3 kpl sekä Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeita 6 kpl.
Lahjakirjan ovat allekirjoittaneet Kimmo Kääriä (pääsihteeri) ja Kirsti Jerkku
(talousjohtaja). Lahjan vastaanottajina ovat allekirjoittaneet Katariina Kyckling
(hallituksen pj) ja Tuuli Ylinen (hallituksen vpj).
Lahjakirja Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan lahjoituksesta
Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiölle on allekirjoitettu 17.11.2008.
Lahjoitettavana omaisuutena on ollut Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan
Asunto Oy:n osakkeet 1-7000, Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28 osakkeet 1-3062,
lainasaamiset Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Asunto Oy:ltä,
lainasaamiset Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:lta, Seligsonin, Sammon, Nordean,
Danske Capitalin rahasto-osuudet, Access Capital Fund IV-osuudet ja irtaimisto.
Lahjakirjan ovat allekirjoittaneet Kimmo Kääriä (pääsihteeri) ja Kirsti Jerkku
(talousjohtaja). Lahjan vastaanottajina ovat säätiön puolesta allekirjoittaneet Jenni
Laakso ja Tapani Väljä.

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan tahtotilana on ollut luovuttaa
omaisuus ja omaisuuden sijaan tullut omaisuus lahjakirjojen ehtojen mukaisesti
Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle ja Helsingin kauppatieteiden
ylioppilaiden säätiölle, jotka jatkavat Helsingin kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunnan tekemää työtä kauppatieteiden opiskelijoiden pyrkimysten
edistämiseksi. Tahtotilan voidaan katsoa olevan ristiriidassa yhdistymisen
tarkoituksen kanssa: Aalto-yliopiston yhdistymisellä muodostettu ylioppilaskunta
jatkaa ylioppilaskunnan työtä (Laki yliopistolain voimaantulosta 559/2009 8§ ja HE
7/2009)
Edustajiston kokous 29.12.2009 (KYE 14/2009) on myös vahvistanut lahjoitetut
omaisuuserät. Näin ollen lahjoitetut omaisuuserät on vahvistettu edustajiston
kokouksessa kahdesti.

Lahjakirjat on allekirjoitettu marraskuussa 2008, vaikka asiasta ei ole ollut
lainvoimaista täytäntöönpanovaltaa käyttävän toimielimen päätöstä. Hallitus ei ole
käsitellyt allekirjoitusasiaa lahjoituspäätöksen 30.10.2008 jälkeen. Tulkinnallista
on, onko lahjakirjojen vahvistamisella aloitettu lahjoituspäätöksen täytäntöönpano
ilman täytäntöönpanovaltaa käyttävän toimielimen päätöstä.
Edustajiston kokouksessa 15.12.2009 (KYE 13/2009) on vahvistettu lahjoitetut
omaisuuserät. 30.10.2008 lahjoitettujen omaisuuserien vahvistamista voidaan
pitää kyseenalaisena, sillä KHO-ratkaisua ei ollut kokousajankohtana vielä
annettu. Vahvistamisen osalta on viitattu edustajiston kokouksen 30.10.2008 (KYE
8/2008) pöytäkirjan liitteenä olleisiin salaiseksi julistettuihin lahjakirjoihin.
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Loppupäätelmä:
Lahjakirjat on allekirjoitettu marraskuussa 2008, vaikka
asiasta ei ole ollut lainvoimaista täytäntöönpanovaltaa
käyttävän toimielimen eli hallituksen päätöstä. Hallitus ei ole
käsitellyt allekirjoitusasiaa lahjoituspäätöksen 30.10.2008
jälkeen. Täytäntöönpanovaltaa käyttävän toimielimen päätös
on annettu vasta 31.12.2009.
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1.4 Escrow -säilytyssopimus ja siihen liittyvät päätökset
Taloustoimikunnan kokouksessa 14.12.2009 (TTK 6/2009) on päätetty escrowsopimuksesta. Kokouksessa annettiin valtuutus Jenni Laaksolle valmistella
sopimus ja suorittaa sopimuksen allekirjoittamista edellyttämät toimet. Lisäksi
annettiin valtuutus Tapani Väljälle allekirjoittaa sopimus Jenni Laakson kanssa
KY:n puolesta.
Hallituksen kokouksessa 18.12.2009 (KYH 55/09) päätettiin solmia escrow säilytyssopimus. Kokouksessa valtuutettiin Jenni Laakso valmistelemaan sopimus
loppuun ja suorittamaan sopimuksen allekirjoittamista edellyttämät toimet sekä
edustamaan ylioppilaskuntaa escrow -säilytyssopimuksiin liittyvän materiaalin
luovutustilaisuudessa ja allekirjoittamaan ylioppilaskunnan puolesta escrow säilytyssopimuksen liitteenä olevat luettelot luovutettavasta materiaalista. Hallitus
valtuutti lisäksi Jasmi Lehtolan allekirjoittamaan sopimus Jenni Laakson kanssa
KY:n puolesta Helsingin kauppatieteiden säätiön kanssa. Laakso ja Parpala
valtuutettiin allekirjoittamaan ylioppilaskunnan puolesta avoimet siirrot
ylioppilaskunnan omistamiin osakekirjoihin.
Jenni Laakso on allekirjoittanut ylioppilaskunnan puolesta yksin escrow sopimusten liiteasiakirjat 29.12.2009. Jenni Laaksolle myönnetyt valtuudet toimia
ylioppilaskunnan puolesta ovat olleet sisällöllisesti huomattavan laajoja.
Edustajiston kokouksessa 29.12.2009 (KYE 14/2009) päätettiin vahvistaa
hallituksen ja taloustoimikunnan escrow -säilytyssopimukset ylioppilaskuntaa
sitoviksi sekä vahvistaa sopimusten johdosta tehdyt kaikki valmistelutoimet.
Hallituksen kokouksessa 31.12.2009 (KYH 57/09) valtuutettiin Jenni Laakso
(pääsihteeri) ja Hanna Hovi (hallituksen jäsen), molemmat yksin, hoitamaan kaikki
escrow-sopimuksiin liittyvät materiaalin luovuttamista ja sopimuksen päättämistä
koskevat toimenpiteet, tarvittavat asiakirjat ja luovuttamaan omaisuudet KY:n
puolesta KY-säätiölle ja KY-yhdistykselle.
Escrow -sopimukset on solmittu siksi, että lahjoituspäätös on ollut
täytäntöönpantavissa vasta KHO:n päätöksen jälkeen ja sen seurauksena
edustajiston 30.10.2008 päätös tulisi lainvoimaiseksi.

© 2010 Grant Thornton | Erityistarkastus ALTO-yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle | 18.6.2010

Escrow -sopimusten laatimisen taustalla on siis nimenomaisesti ollut sen
varmistaminen, että omaisuus ei siirry AYY:n hallintaan, vaikka KHO:n ratkaisu
olisikin annettu myöhemmin.
Escrow-sopimuksen laatimista sinällään ei liene katsottava lahjoituspäätösten
täytäntöönpanoksi ts. oikeussuhteiden lopulliseksi muuttamiseksi. Vaikka escrowsopimuksen tekemistä ei voida katsoa lahjoituspäätöksen täytäntöönpanoksi
(Mäenpään 5.12.2009 antaman lausunnon mukaan lahjoituspäätöstä ei siten
escrow-sopimuksella miltään osin tai missään suhteessa panna täytäntöön
hallintolainkäyttölain 31 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennen kuin korkein hallintooikeus on antanut päätöksensä asiassa) escrow- sopimuksen perusteella
omaisuus on kuitenkin talletettu 29.12.2009 ja tallettamisella omaisuus on siirtynyt
pois KY:n varallisuudesta. Kuitenkaan escrow -sopimusten perusteella mitään
siirtoja ei ole tehty kirjanpidossa.

Loppupäätelmä:
Escrow -säilytyssopimusta koskevien päätösten
toimeenpanon osalta ei ole noudatettu 30 päivän
valitusaikaa. KY:n perussääntöjen kanssa ristiriidassa on,
että Jenni Laakso (pääsihteeri) on allekirjoittanut escrow säilytyssopimusten liitteet ylioppilaskunnan puolesta yksin
ja että hallitus on valtuuttanut Jasmi Lehtolan
allekirjoittamaan sopimuksen Jenni Laakson kanssa KY:n
puolesta. Edustajisto on tosin jälkikäteen vahvistanut
escrow -säilytyssopimukset ylioppilaskuntaa sitoviksi.
Tarkastusaineiston perusteella ei ole todennettavissa
kuka/ketkä on allekirjoittanut escrow -säilytyssopimuksen
irtisanomisilmoituksen 31.12.2009.
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1.5 Lahjoitettujen omaisuuserien omistusoikeuden siirtyminen
KHO:n ratkaisu on annettu 31.12.2009 minkä myötä edustajiston 30.10.2008
tekemä lahjoituspäätös on tullut lainvoimaiseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.
Omaisuuden siirtyminen on kirjattu tilinpäätökseen 31.12.2009. Helsingin Kamari
Oy:n ilmoituksen perusteella omaisuuden hallinta on siirtynyt 4.1.2010:
Talletettuna ollut omaisuus luovutettiin 4.1.2010 Helsingin kauppatieteiden
ylioppilaiden säätiön ja Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitusten
valtuuttamille edustajille. Tarkastusaineistoon kuuluvilla
varainsiirtoveroilmoituksilla on ilmoitettu omaisuuden hallinnan siirtymispäiväksi
4.1.2010. Varainsiirtoveroilmoitukset eivät ole olleet allekirjoitettuja eikä
tiedossamme ole, onko niitä toimitettu verotoimistoon.
Hallituksen kokouksessa 31.12.2009 (KYH 57/09) vahvistettiin lahjakirjojen
sitovuus ja valtuutettiin Jenni Laakso ja Hanna Hovi, molemmat yksin, tekemään
kaikki tarvittavat toimenpiteet ja allekirjoittamaan kaikki tarvittavat ilmoitukset ja
asiakirjat, joilla lahjoituksen kohteena olevat omaisuuserät voidaan siirtää KYyhdistykselle sekä KY-säätiölle. Valtuutukset jatkuvat vuonna 2010 niin kauan,
että toimenpiteet on suoritettu loppuun. Kokouksessa päätettiin valtuuttaa myös
Jussi Mattsson (hallituksen jäsen) tekemään ilmoitukset varainhoitajille.
Yksittäisille henkilöille myönnetyt valtuutukset ovat ristiriidassa Helsingin
kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan perussääntöjen 34. kohdan kanssa:
Ylioppilaskunnan nimenkirjoittajat ovat sen hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja taikka taloustoimikunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja taikka pääsihteeri, talousjohtaja tai muu edustajiston
erikseen valtuuttama toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.
Hallitus tai taloustoimikunta voivat tarvittaessa myöntää toimivaltaansa ja
tehtäviinsä liittyvien asioiden hoitoa varten ylioppilaskunnan toimenhaltijalle
prokuuravaltuuden.
Ylioppilaskunnan puolesta annettavan sitoumuksen voivat allekirjoittaa
myös siihen näiden sääntöjen mukaan erikseen valtuutetut henkilöt.
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Lisäksi, avoimet valtuutukset, jotka jatkuvat niin kauan, että toimenpiteet ovat
suoritettu loppuun ovat ristiriidassa yliopistolain voimaanpanolain 8 § 5 momentin
kanssa. Ko. momentin mukaan Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa koskevia
päätöksiä voi tehdä ainoastaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto ja sen
valtuuttamat henkilöt. Näin ollen, jos asia koskee Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa,
päätösten on oltava Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston päätöksiä.
Hallituksen kokouksessa 31.12.2009 tehtyä valtuutuspäätöstä voidaan pitää
lahjoituksen täytäntöönpanona (hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttävän
toimielimen päätös). Päätöksen toimeenpanon osalta 30 päivän valitusaikaa ei ole
noudatettu, vaan päätös on toimeenpantu välittömästi. Epäselvää on, onko
lahjakirjojen allekirjoitukset tullut kyseisellä hallituksen päätöksellä sitoviksi.
Omistusoikeus näyttää siirtyneen täytäntöönpanemalla KY:n hallituksen
kokouksen 31.12.2009 päätös, odottamatta sen lainvoimaiseksi tulemista.
Omistusoikeuden siirtymistä ei ole täytäntöönpantu escrow -sopimuksesta
päättämällä tai sopimuksen vahvistamisella.

Loppupäätelmä:
KY:n edustajiston 30.10.2008 lahjoituspäätös on
täytäntöönpantu KY:n hallituksen päätöksellä 31.12.2009.
Hallituksen täytäntöönpanopäätös on toimeenpantu
välittömästi huomioimatta 30 päivän valitusaikaa. Hanna
Hovin valtuutusta ei myöskään ole jälkikäteen vahvistettu
edustajistossa.
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Omaisuuden arvo
Lahjoitettujen omaisuuserien arvoja ei ole eriytetty kirjanpidossa. Olemme alla
olevassa taulukossa esittäneet säätiölle lahjoitettavan rahasto-omaisuuden arvon
kehityksen. Taulukosta voi yhteenvetona todeta varallisuuden laskun
lahjoituspäätöksestä lokakuusta 2008 varsinaiseen tilinpäätökseen 31.12.2008
olleen noin 18% ja että tämä lasku on kompensoitunut tilinpäätökseen 31.12.2009.
Samaa voisi päätellä AYY:lle jäävästä rahasto-omaisuudesta.
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Toimintakertomuksessa ajalta 1.1- 31.12.2009 mainitaan, että koko omaisuuden
markkina-arvo ennen lahjoituksia on 73 miljoonaa euroa, josta lahjoitetun
omaisuuden osuus markkina-arvoltaan on 42 miljoonaa euroa. Newsec-Maakanta
on vuosittain arvioinut KY:n kiinteistövarallisuuden markkina-arvoa.
Toimintakertomuksen lukuja 31.12.2009 ei ole päivitetty 2009 arvonmäärityksen
lukuja vastaaviksi. Olemme oheisessa taulukossa päivittäneet luvut tämän
uusimman arvonmäärityksen pohjalta. Tämä osoittaa, että lahjoitettavan
omaisuuden arvo oli noin 42,75 miljoonaa euroa, eli 55 % varallisuudesta.
Omaisuuden arvolla on merkitystä oikeudellisen epävarmuuden kannalta.
Asiantuntijoiden lausuntojen perusteella (esim. Viertola) oikeudellinen
epävarmuus kasvaa mitä suurempaa osaa varallisuudesta ollaan siirtämässä.
© 2010 Grant Thornton | Erityistarkastus ALTO-yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle | 18.6.2010

16

Omaisuuden arvo

Omaisuuden arvo, jatkuu

Jäsenmaksut eivät ole KY:n toiminnan aikana
kattaneet kuin enintään 9,4 % jäsenmenoista.
Jäsenmaksut eivät siis ole olleet riittäviä toiminnan
kustannusten kattamiseksi, vaan suuri osa menoista
on katettu sijoitustoiminnan tuotoista ja omaisuutta
realisoimalla.
Taloustoimikunnan kertomuksessa
omaisuudenhoidosta vuodelta 2006 esitetään, että
omaisuuden markkina-arvon kehitystä arvioitaessa on
huomioitava myös sijoitusomaisuuden merkitys
ylioppilaskunnan toiminnan rahoittamisessa. Vuonna
2006 varsinaisen kulujen, maksettujen stipendi- ja
apurahojen, sekä tehtyjen
käyttöomaisuusinvestointien yhteissumma oli 1,4
miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa myös 2005). Tästä
summasta 1,2 miljoonaa euroa rahoitettiin
sijoitustoiminnan tuotoilla. Muu rahoitus muodostui
jäsenmaksutuotoista, yritysten myöntämistä toimintaavustuksista sekä KY-palvelu Oy:n maksamasta
hallintopalkkiosta.
Eli jo vuonna 2005 kaikki sijoitustoiminnan tuotot
tarvittiin kattamaan varsinaisen toiminnan kulut.
Olemme oheisessa taulukossa esittäneet miten KY:n
varsinaisen toiminnan kulut on katettu.
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Omaisuuden arvo

Omaisuuden arvo, jatkuu
Jäljelle jäävä omaisuus ei millään riitä kattamaan toiminnan
kuluja ilman varsin merkittävää jäsenmaksukorotusta.
Asuntotalokiinteistöjä ei yhtä lukuun ottamatta pysty tällä
hetkellä realisoimaan, tosin asuintaloja ei ole tarkoitettukaan
sijoitusomaisuudeksi, vaan opiskelijoiden asuinhuollon
varmistamiseksi.
Oheisessa taulukossa on esitetty miten AYY:lle jäävä
omaisuus riittää kattamaan vuoden 2010 talousarvioissa
esitettyjä ns. KY-korvamerkittyjä menoja. Laskelma on osittain
arviovarainen mutta osoittaa, että lahjoitetut varat ei itsessään
riitä kattamaan KY-opiskelijoiden varsinaisen toiminnan kuluja.
Talousarviossa esitetyt luvut vaativat KY-opiskelijoiden
jäsenmaksun tuplaamista joka ei edes yksistään riitä vaan
lisäksi jouduttaisiin turvautumaan omaisuuden realisointiin.
Saamiemme tietojemme mukaan AYY on joutunut
supistamaan toimintaansa KY:n, TKY:n ja TOKYO:n
yhteenlaskettuun toimintaan verrattuna. Toisaalta, entisten
KY:n jäsenien ylioppilaskunnan jäsenmaksu on noussut
vastaavasti, kun näiden eduksi kohdistettava rahamäärä on
supistustoimien seurauksena pienentynyt. AYY:n jäsenmäärä
on tällä hetkellä n.15.600 ja kulut n. 1,8 miljoonaa, kun KY:n
jäsenmäärä oli 3.000 ja kulut keskimäärin 1,5 miljoonaa.

Loppupäätelmä:
KHO:lla ei näytä olleen riittävää tietoa arvionsa perustana
todetessaan, että lahjoituksesta huolimatta
ylioppilaskunnalle jää edelleen hyvät mahdollisuudet
toteuttaa tarkoitustaan jäljelle jääneen omaisuutensa
mahdollistaman rahoituksen ja kertyvien jäsenmaksujen
turvin.
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Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön perustaminen

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön perustaminen
KY:n hallituksen kokouksessa 14.2.2008 (KYH 12/2008) hallituksen
varapuheenjohtaja Tuuli Ylinen esitti 100.000 euron toiminta-avustuksen
myöntämistä Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan seniorikilta ry:lle 20vuotis-juhlavuoden kunniaksi. Erällä on tarkoitus tukea Seniorikiltaa
alumnitoiminnan kehittämisessä, kylteriperinteen säilyttämisessä sekä
kauppatieteilijöiden pyrkimysten edistämisessä ja heidän yhdyssiteenään
toimimisessa.
KY:n edustajiston kokouksessa 21.2.2008 (KYE 3/2008) hallituksen puheenjohtaja
Katariina Kyckling esitti 100.000 euron toiminta-avustuksen myöntämistä
Seniorikillalle 20-vuotis-juhlavuoden kunniaksi. Erällä on tarkoitus tukea
Seniorikiltaa alumnitoiminnan kehittämisessä, kylteriperinteen säilyttämisessä
sekä kauppatieteilijöiden pyrkimysten edistämisessä ja heidän yhdyssiteenä
toimimisessa. Seniorikilta liitettiin Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:hyn
lokakuussa 2009. Katariina Kyckling kuului tuolloin Seniorikilta ry:n raatiin.

Krogeruksella on epäileväinen kanta omaisuuserien siirroille ja he ovat sitä mieltä,
että siirretyn sijoitusomaisuuden tuotot menevät verolle säätiössä. B&K on
pyytänyt verottajalta ennakkotietoa uuden säätiön verostatuksesta ja saatu
ennakkotieto on ollut hakijalle myönteinen. Saamamme suullisen tiedon mukaan
säätiössä ei ole juurikaan ole ollut toistaiseksi toimintaa, jolloin sen vero-status voi
muodostua ongelmaksi. Säätiön toiminnattomuus on ristiriidassa asiassa annetun
ennakkotiedon kanssa, joten säätiön nykyistä verostatusta voidaan pitää
epävarmana. Säätiölle lahjoitetun omaisuuden määrällä saavutetaan hyvin
varovaisella arviolla noin 1 miljoonan euron vuosituotto. Epäselväksi jää mihin
säätiö tarvitsee tällaista omaisuusmassaa.
Säätiölle siirretyn omaisuuden lahjakirjat ovat Säätiön puolesta allekirjoittaneet
17.11.2008 Jenni Laakso ja Tapani Väljä. Jenni Laakso on ollut päättämässä
tuesta Seniorikillalle edustajiston kokouksessa 21.2.2008.

Vuoden 2008 talousarvio, joka on hyväksytty taloustoimikunnassa 5.11.2007 ja
edustajistossa 4.12.2007, ei sisällä tällaista 100.000 euroa, 20-juhlavuoden
kunniaksi (puuttuminen on sinänsä merkillistä, sillä varmasti 20-vuotisjuhla on ollut
tiedossa jo talousarviota hyväksyttäessä). Hallituksen kokouksessa 27.11.2007
hyväksyttiin talousarviomuutoksia, ei kuitenkaan 100.000 euron toiminta-avustusta
Seniorikillalle.
Alustavien suunnitelmien mukaan Seniorikilta ry:n piti perustaa Helsingin
kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö yhdessä Liikesivistysrahaston, J & A Wihurin
ja Paulon Säätiön kanssa siten, että puolet pääomasta olisi tullut Seniorikilta ry:ltä
(= KY:n toiminta-avustuksesta).
Säätiön perustamislupa on saatu 11.6.2008 ja säätiö on merkitty säätiörekisteriin
3.9.2008. 5.6.2008 allekirjoitetun säädekirjan mukaan Seniorikilta ry on perustanut
säätiön yksinään 200.000 euron säädepääomalla.
Asiakirjoista ilmenee se seikka, että Patentti- ja Rekisterihallitus olisi voinut
pysäyttää säätiön perustamisen jos KY olisi ollut perustajana ja jos yhdistymiseen
liittyvistä riidoista olisi tullut tieto PRH:lle. Säätiön perustaminen on siis
mahdollistettu ja varmistettu tekemällä se Seniorikillan välityksellä.
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Loppupäätelmä:
Säätiön perustamishankkeen valmistelu on pidetty salassa
säätiön rekisteröintiin saakka syyskuussa 2008. Säätiön
peruspääomasta osan muodostavaa lahjoitusta on käsitelty
harhaanjohtavasti 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
myönnettynä toiminta-avustuksena. Säädekirjan mukaan
säädepääoma on kokonaisuudessaan Seniorikillalta, vastoin
alustavia suunnitelmia.
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Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry
Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n perustamiskirja on allekirjoitettu
9.4.2008 ja yhdistys on rekisteröity 12.6.2008. Helsingin kauppatieteiden
ylioppilaat ry:n edustajistona toimii KY:n marraskuussa 2007 valittu edustajisto
kevääseen 2010 asti ja yhdistyksen ensimmäiseksi hallitukseksi valittiin 9.4.2008
KY:n hallitus. Yhdistyksen sääntömääräiset nimenkirjoittajat olivat ajalla
12.6.2008-14.6.2009 pj Katariina Kyckling ja vpj Tuuli Ylinen, jotka toimivat myös
KY:n puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Kyseiset henkilöt allekirjoittivat
myös KY-yhdistyksen puolesta lahjakirjat 13.11.2008. Katariina Kyckling oli läsnä
edustajiston varajäsenenä KY:n edustajiston kokouksessa 15.12.2009, jossa
lahjoitetut omaisuuserät vahvistettiin.
KY:n edustajiston perustama viiden hengen työryhmä esitti 22.10.2008
edustajistolle 500.000 euron toiminta-avustuksen myöntämistä uudelle ry:lle. KY:n
edustajisto teki ry:lle myönteisen päätöksen 30.10.2008. Kaikki työryhmän jäsenet
olivat tekemässä KY:n edustajistossa myönteistä päätöstä ja he kaikki kuuluivat
samaan aikaan myös KY-ry:n edustajistoon.
Aalto-yliopiston Helsingin Kauppakorkeakoulussa opiskelevan on kuuluttava
Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan, jonka jäsenmaksu on edustajiston vuosittain
määrämä, jäsenyys Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:ssä on sen sijaan
vapaaehtoinen ja tällä hetkellä maksuton.

Loppupäätelmä:
Samojen henkilöiden, jotka ovat sekä esittäneet että
päättäneet 500.000 euron toiminta-avustuksesta KY:n
puolella ja samaan aikaan olleet päättäjinä toimintaavustuksen saajan KY-ry:n puolella, voitaneen tulkita olleen
esteellisiä.
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Rahastot KY:n taseessa

Rahastot KY:n taseessa
KY:n taseen oma pääoma on tilinpäätösten 2007 ja 2008 mukaan koostunut
viidestä rahastosta, joista säädetään omassa kappaleessaan 27.1.2007
voimaanastuneessa taloudenhoidon ohjesäännössä. Taloudenhoidon
ohjesäännön mukaan näiden pysyvien rahastojen perustamisesta ja
lakkauttamisesta päätetään edustajistossa 2/3 ääntenenemmistöllä annetuista
äänistä. Olemme saaneet käyttöömme Kansainvälisen vaihdon erityisrahaston
ohjesäännön, Stipendirahaston ohjesäännön , jotka molemmat ovat astuneet
voimaan edustajiston päätöksellä 20.9.2005 ja täydentävät taloudenhoidon
ohjesääntöä. Molemmissa on määritelty rahaston laskennallinen pääoma. Lisäksi
käytössämme on ollut KY100-vuotisjuhlarahaston säännöt.
Tilikauden 2007 alijäämä, 479.436,99, on kohdistettu taseen liitetietojen mukaan
stipendirahastoon, kansainvälisen vaihdon erityisrahastoon ja sijoitusrahastoon.
Tilikauden 2008 alijäämä, 6.300.802,91, on kohdistettu samoihin rahastoihin.
Molempina vuosina KY:n 100-vuotisjuhlarahastoa on hyvitetty sisäisellä korolla.
31.12.2008 KY:n taseen oma pääoma koostui seuraavista eristä:

Stipendirahasto
Kansainvälisen vaihdon erityisrahasto

3.912.818,24

Rakennusrahasto

11.401.620,12

Sijoitusrahasto

22.117.557,71

KY:n 100-vuotisjuhlarahasto
=Tilinpäätöksen oma pääoma 31.12.2008

171.870,68
38.013.343,81 =Oman pääoman
alkusaldo 1.1.2009

Vahvistamattoman tilinpäätöksen 31.12.2009 liitetiedoissa oman pääoman on
esitetty koostuvan seuraavista eristä:
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.2009
Tilikauden alijäämä
Oma pääoma yhteensä 31.12.2009
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409.477,06

38.013.343,81
-29.946.830,14
8.066.513,67
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Rahastot KY:n taseessa
Taloudenhoidon ohjesäännössä viitataan rahastojen käyttötarkoitukseen, jotka
määritellään yksityiskohtaisemmin rahastojen omissa säännöissä.
y Kansainvälisen vaihdon ohjesääntö: Helsingin kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunnan kansainvälisen vaihdon erityisrahaston tarkoituksena on
tukea Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden kansainvälistä vaihtoopiskelua. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja ensisijaisesti
perustutkintoja (kauppatieteiden kandidaatti tai maisteri) suorittaville
opiskelijoille.
y Stipendirahaston ohjesääntö: Helsingin kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunnan stipendirahaston tarkoituksena on tukea Helsingin
kauppakorkeakoulussa opinnoissaan hyvin menestyneitä opiskelijoita.
Rahastosta voidaan myöntää stipendejä ja tunnustuspalkintoja ensisijaisesti
perustutkintoja (kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri) suorittaville
opiskelijoille.
y KY100-vuotisjuhlarahasto on perustettu vuonna 1994. Taloudenhoidon
ohjesäännön mukaan rahaston tarkoituksena on ylioppilaskunnan
historiantutkimuksen tukeminen ja akateemisten perinteiden jatkuvuuden
vaaliminen, etenkin viisivuotiskausittain (vuosina 2001, 2006 ja 2011)
järjestettävien tavanomaista suurempien ylioppilaskunnan vuosijuhlien tai niihin
liittyvien tapahtumien yhteydessä. Rahastosta voidaan jakaa stipendejä ja
avustuksia sen tarkoitusta tukeviin kohteisiin. Rahastopääomalle lasketaan
vuotuista laskennallista korkoa, joka on vuoden viimeisen päivän noteerattu
eurovaluutan määräinen 12 kuukauden markkinakorko lisättynä yhdellä (1)
prosenttiyksiköllä. Edustajisto vahvistaa koron vuosittain tilinpäätöksen
yhteydessä. Ennen ylioppilaskunnan sadannetta toimintavuotta (vuotta 2011)
rahaston pääomasta voidaan käyttää enintään siihen asti vuosittain
kertyneiden korkojen summa poislukien jo aiempina vuosina käytetyt määrät.
Edustajisto voi poiketa tästä säännöstä 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.
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Loppupäätelmä:
Niillä rahastoilla, joista oli jaettu apurahoja vuonna 2009, on
omat kulutilinsä tuloslaskelmassa. Liitetietoa oman
pääoman jakautumisesta ja tilikauden alijäämän
kohdistamisesta rahastoille ei tilinpäätöksessä 31.12.2009
enää ole, vaikka päätöksiä vuoden 2009 edustajiston
pöytäkirjoissa ko. rahastojen lakkauttamisista KY:n
perussääntöjen 31 §:n mukaisesti ei ollut löydettävissä.
Suosittelemme, että tilinpäätöksen liitetietoihin laaditaan
rahastoerittely ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista ja
vahvistamista.
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Päätöksentekijöiden esteellisyys
Hallintolain 28 § 5. kohdan mukaan virkamies on esteellinen jos hän tai hänen 2
momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä (läheisellä tarkoitetaan virkamiehen
puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa
ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön
puolisoa) on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa
yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen
tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Kohdan
perusteella koko KY:n hallitus on esteellinen käsittelemään lahjoitusasiaa, mutta
KHO:n ratkaisun mukaan hallintolakia ei voida soveltaa ylioppilaskunnan
päätöksentekoon, koska kyseessä ei ole julkinen hallintotehtävä.
KY:n hallituksen työjärjestyksen mukaan jäsen on esteellinen osallistumaan
käsittelyyn ja päätöksentekoon asiassa, joka koskee hänen etuaan.
Ylioppilaskunnan hallitus on jäsenistöltään ollut täysin identtinen yhdistyksen
hallituksen kanssa vuosina 2008 ja 2009, minkä vuoksi perustettu erityinen
työryhmä lahjoitusasian valmistelemiseksi. Näin ollen sekä hallituksen
kokouksessa 31.12.2009 (KYH 57/2009) että hallituksen kokouksessa 18.12.2009
(KYH 55/2009) kaikki läsnä olleet jäsenet ovat olleet esteellisiä käsittelemään
lahjoitusasiaa.
Hallituksen kokouksessa 31.12.2009 (KYH 57/2009) valtuutetut Hanna Hovi ja
Jenni Laakso ovat myös olleet esteellisiä toimimaan valtuutettuina. Hanna Hovi on
istunut samanaikaisesti Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksessa,
joten hän on ollut esteellinen toimimaan valtuutettuna. Jenni Laakson avopuoliso
Lasse Männistö on ollut samanaikaisesti Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden
säätiön hallituksen jäsen, Jenni Laakso on toiminut säätiön hallituksen
puheenjohtajajana 26.8.2009 saakka, näin ollen myös Jenni Laakso on ollut
esteellinen toimimaan valtuutettuna.
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Päätöksentekijöiden esteellisyys, jatkuu
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Päätöksentekijöiden esteellisyys

Päätöksentekijöiden esteellisyys
KY:n edustajiston työjärjestyksen mukaan jäsen on esteellinen
osallistumaan häntä henkilökohtaisesti koskevan asian
käsittelyyn ja päättämiseen. Edustajiston jäsenistössä ei ole
löydettävissä päällekkäisyyksiä yhdistyksen hallituksen eikä
säätiön hallituksen kanssa. Edustajiston kokouksessa
30.10.2008 (KYE 8/2008) edustajiston jäsenet Paukkeri,
Happonen, Leppisaari, Määttä, Pihlajaniemi ovat olleet
esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn ja päättämiseen sillä
he ovat olleet edustajiston jäsenyyden lisäksi sekä työryhmän
jäseniä että KY ry:n edustajiston jäseniä.
KYH Tulevaisuuskoulutuksen materiaalissa (created 21.1.2009,
Kasper Stenbäck) esitettiin että jääviysproblematiikka vältetään,
kun edustajiston päätöskokouksessa ei päättämässä säätiön
hallituksessa olevat (Laakso, Kronqvist, Männistö, Niemi,
Viinanen), myöskään Kyckling ei paikalla. Kääriä ja Jerkku eivät
päätöksentekijöitä 30.10. kokouksessa, saattoivat olla paikalla,
koska ei voida muutenkaan väittää, etteivätkö olisi joskus
esittelemässä asiaa edustajistolle. Lisäksi materiaalissa on
todettu, että TTK ja KYH kierrettiin perustamalla edustajiston
työryhmä.

Loppupäätelmä:
Päätöksentekijöiden esteellisyyden osalta asiat kiteytyvät
siihen, onko KY:ssä toimittu koko KY:n jäsenistön
edunmukaisesti. Useassa kokouksessa päätöksentekijät
ovat olleet esteellisiä käsittelemään lahjoitusasiaa.
Tarkastusaineiston perusteella hallitus ja edustajisto ovat
jäsenten näkökulmasta tarkasteltuna toimineet vastoin KY:n
koko jäsenistön etua.
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