KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE
NOTICE OF MEETING

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union

Edustajiston kokous 6/2015
Delegationsmöte 6/2015
Representative Council 6/2015

Kokousaika
Tidpunkt
Time

15.10.2015 kello 17:15
15.10.2015 klockan 17:15
15 Oct 2015 at 5:15 PM

Kokouspaikka

Luentosali C-350 Jenny & Antti Wihurin rahasto, Kauppakorkeakoulun
päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Sal C-350 “ Jenny & Antti Wihurin rahasto”, Aalto-universitetets
handelshögskola, Runebergsgatan 14–16, Helsingfors
Lecture Hall C-350 Jenny & Antti Wihuri Foundation, Main Building
of the School of Business, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Mötesplats
Location

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 6/2015 yllämainitun mukaisesti.
Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat.

Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder till sitt möte 6/2015 enligt uppgifterna ovan.
Mötet behandlar ärendena på den bifogade föredragningslistan.

Aalto University Student Union’s Representative Council convenes for its meeting 6/2015 as written above.
The meeting will address the matters on the attached agenda.

Espoossa
I Esbo
Espoo

8.10.2015
8.10.2015
October 8th, 2015

Iiro Lehtiniemi
Edustajiston puheenjohtaja
Delegationsordförande
Chair of the Representative Council

ESITYSLISTA
DAGORDNING
AGENDA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkår
Aalto University Student Union

Edustajiston kokous 6/2015
Delegationsmöte 6/2015
Representative Council 6/2015

Kokousaika
Tidpunkt
Time

15.10.2015 kello 17:15
15.10.2015 klockan 17:15
15 Oct 2015 at 5:15 PM

Kokouspaikka

Luentosali C-350 Jenny & Antti Wihurin rahasto, Kauppakorkeakoulun
päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki
Sal C-350 “ Jenny & Antti Wihurin rahasto”, Aalto-universitetets
handelshögskola, Runebergsgatan 14–16, Helsingfors
Lecture Hall C-350 Jenny & Antti Wihuri Foundation, Main Building
of the School of Business, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Mötesplats
Location

1.

Kokouksen avaus
Mötets öppnande
Opening of the meeting

2.

Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien
jäsenten ja varajäsenten toteaminen
Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att
delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and
present

3.

Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
Recording lawfulness and quorum of the meeting

4.

Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen
Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
Summoning two scrutinizer of the minutes and two vote counters

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Fastställande av dagordningen
Confirming the agenda

6.

Ilmoitusasiat
Anmälningsärenden
Announcements.

7.

Hallitusinformaatio (Ferm, liite 7)
Styrelsen informerar (Ferm, bilaga 7)
Information from the Board (Ferm, Appendix 7)
Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa.

Esitys

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan.

8.

Stipendiohjesäännön päivittäminen (Rossi, Liite 8)
Uppdatering av stipendiestadgan (Rossi, Bilaga 8)
Updating of the Scholarship Regulation(Rossi, Appendix 8)
Edustajiston kokouksessa 4/2015 hyväksyttiin ponsi, joka vaati hallitusta selvittämään, miten osittain
vanhentunutta ja epäselvää stipendiohjesääntöä voidaan päivittää. Edustajiston kokouksessa 5/2015
käytiin lähetekeskustelu stipendiohjesäännön päivittämisestä, ja hallitus on sen jälkeen laatinut yhdessä
edustajiston kanssa päivitetyn ohjesäännön, joka vastaa paremmin stipendijakotoimikuntien tarpeisiin, ja
kohtelee kaikkia hakijoita yhdenvertaisesti.

Esitys

Edustajisto hyväksyi liitteen mukaiset muutokset stipendiohjesääntöön.

9.

EHDOLLINEN: Vaihtostipendin jakotoimikunnan täydentäminen (Rossi)
Villkorlig: Komplettering av utdelningskommittén för utbytesstipendiet (Rossi)
CONDITIONAL: Supplementing the allocation committee for the exchange scholarhip (Rossi)
Ylioppilaskunnalla on stipendiohjesääntö, jonka mukaan ylioppilaskunnalla on kolme stipendiä, jotka
ovat:
1.
2.
3.

Vaihtostipendi;
Yhteisöstipendi;
Opintostipendi.

Stipendiohjesäännön mukaan hallitus nimeää kullekin stipendille jakotoimikunnan, joiden kokoonpanot
on esitetty alla. Kussakin jakotoimikunnassa on päivitetyn stipendiohjesäännön mukaan hallituksen
jäsenten sekä asiantuntijoiden lisäksi kaksi edustajiston nimittämää jäsentä. Ohjesäännön mukaan
edustajiston jäsenet valitaan edustajiston kokouksessa ennen stipendien jakoaikaa. Syksyisin jaetaan
ainoastaan vaihtostipendejä.
1.

Vaihtostipendi

•
•
•

Kansainvälisten asioiden asiantuntija
Kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen
Kaksi edustajiston edustajaa

Stipendiohjesäännön mukaan stipendien ensimmäinen hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuu ja
jakopäätökset on tehtävä toukokuun loppuun mennessä ja toinen hakuaika loka-marraskuu ja
jakopäätökset on tehtävä joulukuun loppuun mennessä.
Esitys

Edustajisto täydentäisi vaihtostipendin jakotoimikuntaa nimittämällään jäsenellä.

10.

Omaisuuskiistan jatkotoimenpiteistä päättäminen (Ferm, Liite 10)
Beslut om fortsatta åtgärder i anslutning till egendomstvisten (Ferm, Bilaga 10)
Deciding on further measures in the property dispute (Ferm, Appendix 10)
Kokouksessaan AYYE 9/2011 14.12.2011 edustajisto päätti:
"Edustajisto päätti vahvistaa hallituksen toimivallan edetä Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden
yhdistyksen ja säätiön hyväksi tehtyjen lahjoitusten selvitystyön osalta hallituksen parhaaksi
katsomalla tavalla. Valtuutukseen sisältyy muun muassa mahdollisuus aloittaa asiassa
siviilioikeudellinen riita.
Edustajisto valtuutti hallituksen käyttämään asiaan tarvittavat kohtuulliset taloudelliset resurssit."
Kokouksessaan 49/2011 hallitus päätti ”antaa Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:lle,
päävastuullisena asianajajana Jouko Huhtala, tehtäväksi ryhtyä tarpeellisiin toimiin ja nostamaan
käräjäoikeudessa kanteen Kauppatieteiden ylioppilaiden säätiötä ("KY-säätiötä") vastaan asiassa, joka
koskee lahjoitusten pätemättömäksi julistamista ym. ja joka perustuu marraskuussa 2008 KY:n mainitulle

säätiölle tekemiin lahjoituksiin. Päätettiin lisäksi valtuuttaa ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja edustamaan ylioppilaskunnan hallitusta tässä asiassa yhteyshenkilöinä ja
neuvottelemaan asianajajan kanssa asiaan liittyvistä yksityiskohdista.”
Kanne tuli vireille 11.1.2012. Osapuolien välillä on käyty kirjallinen ja suullinen valmistelu vuosina 20122014 ja pääkäsittely helmikuussa 2014. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 28.4.2014.
Käräjäoikeus hylkäsi KY-säätiön prosessiväitteet, eli vahvisti AYY:n asiavaltuuden ja totesi, että kyse on
yksityisoikeudellisista väitteistä, joten aiemmilla hallinto-oikeuksien tuomioilla ei ole ratkaisussa
merkitystä. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi AYY:n vaatimukset lahjoitusten julistamisesta pätemättömiksi
sekä vaatimuksen niiden kohtuullistamisesta, mutta totesi, että KY-säätiön on perustanut KY välikättä
käyttäen ja että prosessiin liittyi salaamista. Käräjäoikeus tuomitsi AYY:n korvaamaan vastapuolen
oikeudenkäyntikulut.
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan:
”§30 Toimivalta
Hallitus käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, kantaa ja vastaa ylioppilaskunnan puolesta
tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut
oikeustoimet.”
Kokouksessaan AYYE 7/2014 15.5.2014 edustajisto päätti vahvistaa hallituksen toimivallan asiassa:
”Edustajisto päätti vahvistaa hallituksen toimivallan edetä Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden
yhdistyksen ja säätiön hyväksi tehtyjen lahjoitusten selvitystyön osalta hallituksen parhaaksi
katsomalla
tavalla.
Valtuutukseen
sisältyy
muun
muassa
mahdollisuus
jatkaa
siviilioikeusprosessia ylempiin oikeusasteisiin.”
AYY:n hallitus päätti valittaa asiasta hovioikeuteen kokouksessaan 25/2014. Hovioikeus päätyi
lopullisessa tuomiossaan väitteiden osalta samaan tulokseen kuin käräjäoikeus. Huomioitavaa on
kuitenkin, että yksi tuomareista jätti päätöksestä eriävän mielipiteen ja olisi itse tuominnut KY-säätiön
palauttamaan AYY:lle 37,4 miljoonaa euroa. Hovioikeus hylkäsi myös KY-säätiön vaatimukset heidän
oikeudenkäyntikulujensa eli molemmat osapuolet kustantavat omat oikeudenkäyntikulunsa hovioikeuden
osalta.
Esitys

Edustajisto päätti vahvistaa hallituksen valtuutuksen hakea korkeimmalta oikeudelta valituslupaa
valittaakseen hovioikeuden päätöksestä, joka koskee AYY:n Kauppatieteiden ylioppilaiden säätiötä
vastaan nostamaa kannetta.

11.

Vastaus Laakin ponteen (Ferm, Liite 11)
Svar på Laaks kläm (Ferm, Bilaga 11)
Response to Laak's resolution (Ferm, Appendix 11)
AYY:n edustajisto hyväksyi kokouksessaan 4/2015 Laakin esittämän ja Ranen kannattaman ponnen.
Ponsi kuului seuraavasti:
Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon
selvityksen siitä, millä tavoin...
• AYY taloudellisesti tukee yhdistyksiä, joilla on syrjiviä rakenteita (esim. tilojen vuokraaminen,
toiminta-avustukset)
• AYY:n oma säännöstö huomioi kaikkien tasa-arvoisen kohtelun
• AYY:n keskustoimisto ja hallitus tuo omassa toiminnassaan esille syrjivien kerhojen toimintaa
(esittelee kellaritiloja vieraille jne)
Tämän selvityksen tarkoituksena on tuoda tietoa toisaalta niistä AYY:nkin tukemista rakenteista,
jotka mahdollistavat syrjinnän - toisaalta mahdollisista keinoista, joilla AYY voisi osoittaa, ettei se
hyväksy syrjintää Aalto-yhteisössä.
Selvityksen tietojen pohjalta edustajisto voi käydä syksyllä keskustelun mahdollisista
toimenpiteistä syrjivien rakenteiden tukemisen purkamiseksi.

Hallitus vastasi edustajiston kokouksessa 5/2015 jatkavansa ponsivastauksen työstöä ja vastaavan
asiaan seuraavassa edustajiston kokouksessa.
Esitys

Edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen vastauksen.

12.

Muut esille tulevat asiat
Övriga ärenden
Other emerging matters

13.

Kokouksen päättäminen
Mötets avslutande
Closing of the meeting

