Esitykset edustajiston kokouksen esityslistalle merkittäviksi asioiksi

Espoo 7.12.2010

[Seuraavissa esityksissä kaksi ensimmäistä esitystä ovat edustajiston esityslistalle tuotavia
ilmoitusasioita, joihin ei normaalin kokouskäytännön mukaisesti kuulu erillistä päätösesitystä: edustajisto merkitsee kokouskohdassa tiedoksi ilmoitusasian esittelijän asiakohdassa ilmoittamat asiat. Ensimmäiseen esitykseen sisältyy oheinen liite, jonka pyydän liittämään
esityslistan oheen. Kolmannessa kohdassa PE = päätösesitys kyseisessä asiassa.]
Ilmoitusasia:
Ylioppilaskunnan työntekijän sääntöjen vastaisesti allekirjoittaman sopimuksen ristiriidat ylioppilaskuntia koskevien lakien ja hallituksen linjausten kanssa
AYY:n hallitus päätti kokouksessaan 29/2010 (23.6.2010) ”valtuuttaa talousjohtaja Reija Väätäisen sopimaan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n
kanssa AYY:n palveluksessa olevan Jemina Sohlstén-Nederströmin siirtymisestä yhdistyksen palvelukseen.” Samana päivänä on allekirjoitettu oheinen sopimus (liite x.x), joka työntekijän siirtymisen lisäksi sisältää kuitenkin myös suuren määrän arkisto- ja julkisuuslakien vastaisia kohtia. AYY:n arkistomateriaalia
(työntekijän työn tuloksia) koskevat kohdat eivät kuulu hallituksen antaman
valtuutuksen piiriin, ja kyseiset kohdat ovat ristiriidassa Kansallisarkiston
10.2.2010 antaman lausunnon sekä AYY:n hallituksen hallintotuomioistuimille
antamien lausuntojen kanssa. Sopimukseen ei myöskään ole kirjoitettu AYY:n
nimeä sääntöjen 42 §:n edellyttämällä tavalla (vaaditaan kaksi allekirjoittajaa).
Ilmoitusasia:
KY:n omaisuuslahjoituksiin liittyvät tuhotut asiakirjat
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) ja AYY:n verkkolevyiltä
tuhottiin vuosina 2009-2010 tuhansia asiakirjoja liittyen KY:n omaisuuslahjoituksiin. Suuri määrä ”tuhottuja” asiakirjoja palautettiin verkkolevyjen varmuuskopioista keväällä 2010, ja valtaosa löytyi myös 27.4.2010 AYY:n työntekijäksi
siirtyneen KY:n työntekijän työkoneelta hakemistosta nimeltä ”CDlle poltettavat”. Asiakirjat ovat yksikäsitteisesti arkisto- ja julkisuuslakien alaista AYY:n arkistomateriaalia.
Edustajiston tiedoksi tuodaan joukko AYY:n arkistolla julkisesti nähtävillä olevia tuhoamisyrityksen kohteeksi joutuneita asiakirjoja. Asiakirjat toimitetaan
edustajistolle viimeistään kokouksen yhteydessä.
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Ylioppilaskunnan arkiston palauttaminen kokonaisuudessaan ylioppilaskunnan hallintaan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:ltä
AYY:n hallitus on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle (jäljempänä Yhdistys) tammi-helmikuussa 2010 tehdyissä kirjallisissa ja suullisissa yhteydenotoissa sekä 22.2.2010 Helsingin poliisilaitokselle toimitetussa virkaapupyynnössä todennut Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY)
arkiston olevan kokonaisuudessaan AYY:n omaisuutta Kansallisarkiston
10.2.2010 antaman lausunnon kuvaamalla tavalla. Arkisto kattaa arkistolaissa
kuvatusti sekä kirjalliset että sähköiset asiakirjat ja se on jakamaton kokonaisuus. Arkistoon eivät sen sijaan sisälly erilaiset irtaimistoksi laskettavat esineet.
Yhdistys on toistuvasti kiistänyt AYY:n omistusoikeuden, mutta AYY:llä olevien asiantuntijalausuntojen perusteella Yhdistyksen käyttämillä perusteilla ei ole
oikeudellista pohjaa. Lisäksi Yhdistyksen perusteluinaan käyttämä 13.10.2009
allekirjoitettu siirtokirja ei ole AYY:n kannalta laillinen: siirtokirja on allekirjoitettu ilman KY:n hallituksen päätöstä välittömästi sen jälkeen, kun KY:n edustajisto on vain valtuuttanut hallituksen allekirjoittamaan siirtokirjan. Kyseisestä
edustajiston valtuutuspäätöksestä on lisäksi valitettu Helsingin hallintooikeuteen, joten siirron valtuuttamisesta ei ole edes edustajiston osalta olemassa
lainvoimaista päätöstä. Valituksen käsittelyn ei toisaalta pitäisi viivyttää AYY:n
toimenpiteitä asiassa, sillä siinä on kyse pelkästä valtuutuspäätöksestä, jolla ei
ole oikeudellista vaikutusta arkiston omistusoikeuteen.
KY:n arkisto on kokonaisuudessaan AYY:n omaisuutta, ja sen kuuluisi olla kokonaisuudessaan AYY:n hallinnassa arkisto- ja julkisuuslakien mukaisesti sekä
julkisilta osiltaan alkuperäismuodossaan nähtävillä ilman mitään reunaehtoja.
AYY:n hallitus on todennut tämän toistuvasti lausunnoissaan hallintotuomioistuimille.
AYY haki merkittävän osan arkistomateriaaleista Yhdistykseltä 27.4.2010, mutta tämän jälkeen on osoittautunut, että haetussa aineistossa on merkittäviä
puutteita. AYY:n tiedossa ei ole myöskään se, mitä kaikkea KY:n arkistomateriaalia on alun perin ollut olemassa: on esimerkiksi kuultu, että KY-talon kellarikerroksessa olisi merkittävä määrä KY:n liiketoimintahistoriaan liittyneitä
asiakirjoja, jotka eivät sijainneet 13.10.2009 allekirjoitetun siirtokirjan kuvauksen piirissä eli KY-talon 2. kerroksessa sijainneessa arkistossa.
Nykyisen tilanteen johdosta AYY syyllistyy jatkuvasti julkisuus- ja arkistolakien
rikkomiseen, mistä saattaa aiheutua merkittäviä vastuukysymyksiä ylioppilaskunnan hallitukselle ja työntekijöille. Ryhtymällä välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi varmistetaan se, että AYY:n hallitus ja työntekijät eivät
päädy aiheetta vastuuseen mahdollisista rikkomuksista.
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Edustajisto päätti velvoittaa hallituksen ryhtymään välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta AYY:lle palautuu viipymättä kaikki Kansallisarkiston lausunnon mukaan AYY:n omaisuutta oleva KY:n arkistomateriaali Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:ltä ilman mitään arkiston hallintaa tai käyttöä koskevia reunaehtoja, siten että AYY voi noudattaa toiminnassaan julkisuus- ja arkistolakien määräyksiä Kansallisarkiston lausunnon ja AYY:n hallituksen linjausten mukaisesti.
Edustajisto valtuutti hallituksen käyttämään asiaan tarvittavat kohtuulliset taloudelliset resurssit.
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