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Kauan sitten oli fantasia, jossa kolme ylioppilaskun-
taa sulautuivat sovussa yhdeksi, rahoineen kaikki-
neen. Todellisuudessa AYY:n alkutaival on ollut yhtä 
poliittista farssia, jonka näyttelijät sohivat syyttäväl-
lä sormella sinne tänne, joskus sattumanvaraisesti ja 
sokeastikin. 

Se on hassua, sillä suurin syntipukki on kyllä 
selvillä. Se syntipukki on pian kahden ja puolen vuo-
den ajan hankaloittanut yhteistyötä salailemalla ja 
valehtelemalla. Se syntipukki ei ole KY, vaan KY:n tu-
levaisuustyöryhmä ja sen huolellisesti ja isolla rahal-
la valmistelema salainen suunnitelma. 
TEKSTI: ANNA MUNSTERHJELM  KUVITUS: JESSE PASANEN

Operaatio
rahansiirto

1
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Tänään on 25. päivä 
elokuuta ja tilanne on 
erittäin räjähdysaltis.
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Elelipä kerran samassa häkissä valtavan suuri lammas, aika 
lailla pienempi kettu ja aivan pikkiriikkinen, mutta juma-
lattoman kovaääninen lokki. Ymmärrettävästi niiden yh-
teiselo ei ollut kovin auvoisaa: Kömpelö lammas jökötti 

hämillään keskellä häkkiä suostumatta siirtämään sorkkiaan mil-
liäkään. Kiiltäväturkkinen kettu pyyhälteli lipevänä ympäriinsä ko-
ettaen kerjätä yleisöltä herkkupaloja, häntä somasti kainalossaan. 
Lokki piiskasi siivillään vauhtia ja yritti kovasti lentää häkin silmu-
koiden läpi vanhaan pesäänsä. Lopulta se vetäytyi äkäisenä omaan 
nurkkaansa rääkymään. 

Satuilu sikseen. Kolme entistä ylioppilaskuntaa KY, TOKYO 
ja TKY saattavat tietysti muistuttaa likeisesti kettua, lokkia ja lam-
masta, mutta siitä ei kannata laskea leikkiä. Tarina yhteisen yliop-
pilaskunnan omaisuudesta on kaukana hauskasta jutusta.

Jo ensimmäisissä tapaamisissa kolme vuotta sitten ilmapiiri oli 
kireä. Henkilökemiat tökkivät ja rahakysymykset hiersivät. Vii-
meistään kunkin osapuolen syksyllä 2007 laatimista visiois-
ta huomattiin, kuinka erilaisia latuja KY, TOKYO ja TKY olivat            

uuden ylioppilaskunnan omaisuuskartalle hiihtämässä. KY katsoi, 
että sen miljoonat on tarkoitettu ainoastaan kyltereiden käyttöön 
ja oli siksi valmis panemaan yhteiseen pottiin vain pienen osan va-
rallisuudestaan. Samalla pitäisi perustaa kullekin koulutusalalle 
oma alajärjestönsä, yhdistys tai vaikka osakunta. TKY olisi tahto-
nut lyödä kaiken yhteen. TOKYOkin kannatti yhteistä kassaa, mut-
ta piskuisen omaisuutensa kanssa sillä ei ollut lopullisiin neuvotte-
lupöytiin mitään asiaa.

Teekkarit jahkailivat, mutta KY:llä ei hidasteltu. Lokakuussa 
2007 KY:n edustajiston jäsen, silloin myös Suomen ylioppilaskun-
tien liiton puheenjohtajana toiminut Lasse Männistö esitti, että KY 
alkaisi valmistella uuden säätiön tai yhdistyksen perustamista. Näi-
tä elimiä tarvittaisiin, jollei uuden ylioppilaskunnan omaisuudesta 
päätettäisikään KY:n etuihin sopivalla tavalla ja rahat pitäisi siirtää 
pois KY:ltä ennen TOKYOn ja TKY:n kanssa yhdistymistä. 

Männistön esitys julistettiin salaiseksi ja sitä ryhdyttiin kai-
kessa hiljaisuudessa toteuttamaan Jenni Laakson vetämän halli-
tuksen johdolla. Tai oli oikeastaan jo ryhdytty: heinäkuussa asian-
ajotoimisto Borenius & Kemppiseltä oli pyydetty selvitys niistä 
vaihtoehdoista, joita KY:llä oli omaisuutensa suhteen. Sitäkin aiem-
min, helmikuussa, oli Lasse Männistö epävirallisesti esittänyt, että 
innovaatioyliopiston ylioppilaskunnasta pitäisi tehdä vain edun-
valvontaelin. Ajatus varojen evakuoinnista oli siis itänyt KY:llä jo 
jonkin aikaa.  

Käytännössä rahaton TOKYO jäi sivustaseuraajaksi kahden 
suuren vääntäessä kättä uuden yhteisen ylioppilaskun-
nan omaisuudesta. Ei se silti suostunut seisoskelemaan 
tuppisuisena seinäruusuna – päinvastoin. Koko innovaa-

tioyliopiston valmistelun ajan juuri taikkilaiset olivat äänekkäim-
min esillä julkisuudessa: milloin vaihtamassa rehtoria, milloin ano-
massa turvapaikkaa Teatterikorkeakoulusta. Vielä yliopistojen 
lukuvuoden avajaisissa syksyllä 2009 TOKYOn silloinen puheen-
johtaja Henna Immonen puhui pakkoliitoksesta. 

Rahamassien päällä painiskelu hoidettiin näennäisesti hilli-
tymmin. Sekä KY että TKY olivat päättäneet pitää omaisuuskiistan 
kanssa mahdollisimman matalaa profiilia, mutta eri syistä. KY-läi-
set pelkäsivät, että julkisuuteen lipsahtava tieto säätiöinnistä saisi 
heidät näyttämään ahneilta ja itsekkäiltä, tarinan pahiksilta. Omai-
suusjärjestelyistä ei myöskään haluttu kertoa vastapuolelle yhtään 
liian aikaisin. Teekkarit jaksoivat ilmeisesti elätellä toivoa kylterei-
den taipumisesta – vaikkakin Patentti- ja rekisterihallituksesta oli 
jo vuotanut tieto säätiön ja yhdistyksen perustamisesta. Otanie-
meläiset olivat myös päättäneet pysyä solidaarisina innovaatioyli-
opistolle. 

Hyssyttely sai nimittäin siunauksensa myös opetusminis-
teriöltä ja myöhemmin Aallon korkeakoulusäätiöltä, kertovat sekä 
teekkari- että kylterilähteet. Kumpikaan taho ei tahtonut opiske-
lijoiden keskinäisen nahistelun vaarantavan yliopistohankkeen ja 
sen rahoituksen toteutumista. Ja jos KY:n säätiöintikysymys olisi 
noussut otsikoihin, olisi joku noheva toimittajanplanttu saattanut 
vetää siitä  kyseenalaistavan viivan ylioppilaskuntien automaatio-
jäsenyyteen. Sen jälkeen vaarassa ei olisi enää ollut ainoastaan kun-
tailtojen boolitarjoilut, vaan koko uusi yliopistolaki.

Ulkopuolisten välitysyrityksistä huolimatta KY:n ja TKY:n 
välit kiristyivät sitä mukaa, kun vuosi 2008 eteni. Myös opetusmi-
nisteriöläiset olivat lakanneet ”yrittämästä puhua kyltereille järkeä” 
säätiöimisen peruuttamisesta.

Tänään on 25. päivä elokuuta ja tilanne on erittäin räjähdys-
altis. En henkilökohtaisesti enää usko, että on mahdollista päästä 
ratkaisuun. Kysymys on vaan siitä, kuinka kauan teatteria on syy-
tä jatkaa ennen kuin asiasta tulee julkinen ja siirrytään kylmästä 
avoimeen sodankäyntiin. Säälittää KY:n hallituksen puolesta, toi-
vottavasti he ymmärtävät mitä ovat tekemässä, kirjoitti TKY:n hal-
lituksen puheenjohtaja Christian Peltonen neuvottelupäiväkir-
jaansa kesän 2008 lopussa. Hän oli oikeassa, mutta auttamattoman 
myöhässä. KY ei ollut harkinnut säätiöintihankkeestaan luopumis-
ta enää yli puoleen vuoteen.

2. KY:n omaisuuspäätöksiä ja ylioppi-
laskunnan asiakirjojen julkisuutta on 
puitu sekä hallinto-oikeudessa että 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa jo 
puolitoista vuotta. Valittajina olivat 
TKY-taustaiset kylterit.

1. Syyskuun 2009 lopussa järjestetyn 
Mahtavaa ihanaa räjähtää! -päivän piti 
olla Aallon opiskelijoiden ensimmäi-
nen yhteinen tempaus.  Teekkareilla ja 
kyltereillä oli hauskaa haalareissaan, 
mutta yksikään taikkilainen ei ilmesty-
nyt mukaan karnevaaleille. Tiedonkul-
ku oli tökkinyt, eikä kutsu koskaan kii-
rinyt Arabiaan asti.
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o tammikuussa oli tulevaisuustyöryhmäksi ristitty pieni ydin-
joukko ryhtynyt valmistelemaan 2000-lukulaisen ylioppilas-
kuntapolitiikan suurinta silmänkääntötemppua. Tarkoitus 
oli turvata kylteritoiminnan jatkuvuus taloudellisesti, eli siir-
tää uusille perustettaville elimille – säätiölle ja yhdistykselle – 

mahdollisimman iso osa ylioppilaskunnan miljoonaomaisuudesta. 
Jottei homma olisi liian helppo, piti samaan aikaan maalata kulis-
seja: antaa muulle ylioppilasliikkeelle ja maailmalle se kuva, että KY 
vilpittömästi ja tosissaan tahtoi rakentaa yhteistä Aalto-yliopiston 
ylioppilaskuntaa. Parhaassa tapauksessa kävisi tietysti niin, että ul-
kopuolisten sympatiat saisi omiensa puolesta urhoollisesti taiste-
leva KY, ei TKY. TOKYOta käytettiin tässä vaiheessa enää pelkkänä 
nappulana isompien pelissä.

Siispä Pohjoisella Rautatiekadulla ryhdyttiin puuhaan. Pro-
jektijohtajaksi palkattiin edellisvuotinen edustajiston puheenjohta-
ja Kasper Stenbäck, joka raportoi tulevaisuustyöryhmän edistymi-
sestä hallitukselle kahden viikon välein. 

Ydinryhmään kuuluivat perustamisvaiheessa myös hallituk-
sen puheenjohtaja Katariina Kyckling, varapuheenjohtaja 
Tuuli Ylinen sekä edustajiston puheenjohtaja Iivo Paukke-
ri. Työntekijöistä mukana olivat pääsihteeri Kimmo Kää-

riä ja talousjohtaja Kirsti Jerkku sekä myöhemmin KY:n tiedottaja. 
Aktiivisesti vaikutti myös vuoden 2007 hallituksen puheenjohta-
ja, sittemmin säätiön puheenjohtaja ja KY:n pääsihteeri Jenni Laak-
so. Hallituksen vaihtuessa ryhmänkin kokoonpano muuttui, mut-
ta sen toiminta jatkui muodossa tai toisessa ainakin vuoden 2009 
loppuun asti. 

Tulevaisuustyöryhmä käynnisti itsensä hämmästyttäväl-
lä vauhdilla. Laadittiin lista vaikuttajista, joihin otettaisiin yhteyt-
tä. Sovittiin tapaamisia sivistysvaliokunnan porvarikansanedustaji-
en ja opetusministeriön virkamiesten kanssa. Hankittiin säätiöintiä 
koskevat lausunnot maan parhailta oikeusasiantuntijoilta. Tarkis-
tettiin pienimmätkin yksityiskohdat juristien kanssa. Otettiin yh-
teyttä Hesarin KY-taustaiseen politiikan toimittajaan, joka lupasi 
yrittää vaikuttaa tapauksesta kirjoitettavien juttujen sisältöön. Pal-
kattiin viestintätoimisto Taivas sujuvoittamaan media- ja sidosryh-
mäsuhteita. Valjastettiin KY:n Seniorikilta perustamaan Helsingin 
kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö – jonka alkupääomasta puo-
let oli muuten KY:n edustajiston helmikuussa Seniorikillalle sen 
20-vuotisjuhlien kunniaksi lahjoittamaa. Hallituksen jäsenet pe-
rustivat itse Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n, KY:n aat-
teellisen työn jatkajaksi kaavaillun yhdistyksen.

Kaikki tämä piti toimittaa ehdottoman salaisesti. Ehkä juuri 
siksi tulevaisuustyöryhmän tehtävälistan viimeiseksi kohdaksi kir-
jattiin: Pää kylmänä. Kaikki. Koko ajan.

Muutaman kuukauden uurastuksen jälkeen tulevaisuus-
työryhmä oli onnistunut kokoamaan taakseen pienen 
pataljoonallisen merkittävissä asemissa olevia enti-
siä kyltereitä, jotka olivat valmiita panemaan arvoval-

tansa peliin vanhan ylioppilaskuntansa puolesta. Valmiina olivat 
myös erittäin kattavat suunnitelmat KY:n omaisuuden siirtämisek-
si ylioppilaskunnalta uudelle säätiölle ja uudelle yhdistykselle. Ris-
kit oli kartoitettu tarkkaan ja aukot tilkitty asianajajien opastuksella. 
Julkisivukin oli pysynyt kiiltävänä muutamaa opetusministeriön ja 
otaniemeläisten raapaisemaa pintanaarmua lukuun ottamatta. Ra-
hansiirron piti tapahtua KY:n edustajiston kokouksessa lokakuun lo-
pussa, eikä mikään tai kukaan saisi olla silloin epävarma.

Ei lainkaan hullumpi suoritus puolelta tusinalta parikymppi-
siä opiskelijoita ja yhdeltä talousjohtajalta! Päät olivat todellakin py-
syneet kylminä. 

Ylioppilaskunnan varoja projektiin tosin poltettiin kahdessa 
vuodessa reippaasti yli puoli miljoonaa euroa. Se on suunnilleen sa-
man verran mitä kyltereiden jäsenmaksuja kertyy seitsemässä luku-
vuodessa.

J

Tulevaisuustyöryhmän 
tehtävälistan viimeiseksi 
kohdaksi kirjattiin: Pää 
kylmänä. Kaikki. Koko 
ajan.

3. Rahvaskin pääsee pällistelemään, 
kun Aalto-yliopiston avajaisia viete-
tään arvokkaasti mutta värikkäästi pre-
sidentin, pääministerin ja 2000 muun 
kutsuvieraan voimin,  kirjoitti Helsin-
gin Sanomat tammikuun alussa. Fin-
landiatalon ja Kiasman juhlia pystyi 
seuraamaan Mannerheimintien reu-
naan pystytetyltä screeniltä.
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a viimeinkin: Grande finale, Operaatio Rahansiirto.
Lokakuun kolmannenkymmenennen päivän vastaise-

na yönä moni KY-aktiivi jännitti varmasti enemmän kuin ai-
kanaan pääsykokeessa. Yksi ehkä hioi esiintymistään vieläkin 
vakuuttavammaksi, toinen treenasi kiitospuhettaan, kolmas 

kertasi asianajajien ohjeita. Joku ehkä mietti sitäkin, minkä värisen 
paidan seuraavana aamuna päälleen napittaisi. (Ota sininen, neu-
voisi pukeutumiskonsultti, se symboloi luotettavuutta ja rehtiyttä.)

Iltakuudelta KY:n edustajisto lopultakin kokoontui Pohjoi-
selle Rautatiekadulle: tästä tulisi historiallinen kokous. Jos ylioppi-
laskunnan korkein päättävä elin niin soisi, tänään lyötäisiin lukko 
siihen aarrearkkuun, jota oli naputeltu hiljakseen kasaan jo yli vuo-
den ajan. Lahjoituspäätökset kopautettaisiin pöytäkirjaan ja suurin 
osa valtavasta omaisuudesta siirtyisi kauas AYY:n ulottumattomiin, 
KY-yhdistykselle ja KY-säätiölle.

Konditionaalin käyttäminen on oikeastaan turhaa: riski hal-
lituksen esitysten hylkäämisestä oli mitättömän pieni. Kokouksen 
nuotit oli kirjoitettu jo viikkoja aiemmin ja niiden laillisuus varmis-
tettu Borenius & Kemppiseltä. Hallituksen puheenjohtaja Kyckling 
oli prepattu vastaamaan jälkeenpäin esitettäviin hankaliin kysy-
myksiin. Viestintäsuunnitelma oli höylätty oksattomaksi yhdessä 
Taivaan kanssa. Ja – ihan vain varmuuden vuoksi – plan B oli ole-
massa. 

KY oli siis äärimmäisen valmis. 
Ja tulevaisuustyöryhmän tahto tapahtui: edustajisto kannatti 

yksimielisesti hallituksen esityksiä. Päätöksiä kiiteltiin vuolaasti.
– Kuin olisi itsemurhalahkon kokouksessa istunut: kylterit taputte-
livat toisiaan selkään ja hokivat, että tää on hyvä juttu, muistelee 
Christian Peltonen erään kokouksessa olijan kertoneen.

Arvattavasti kaikki KY:n edaattorit eivät vieläkään aivan 
tarkkaan tiedä, mille he antoivat siunauksensa. Tulevaisuustyöryh-
mä oli nimittäin pitänyt tiukan linjan ylioppilaskunnan sisäisessä 
viestinnässä: omaisuusratkaisuja koskevaa tietoa ”tarpeellista jakaa 
[edustajistossa] eri ihmisille eri määrä, kuitenkin luottamus säilyt-
täen ja tarvittavat päätökset turvaten”. Niinpä vain muutama hal-
lituksen lähipiiriin kuulunut edaattori vihittiin salaisiin valmiste-
luihin.  

No, kokouksen jälkeen järjestetyssä kuntiksessa riemu-
juomaa taisi riittää tasapuolisesti kaikille.

Kahdeksan kilometrin päässä Otaniemessä tunnelma oli vä-
hemmän hulvaton. TKY:n hallitus mietti, vetäisikö se KY:n 
lahjoituspäätösten takia käräjille. Paperit olivat valmiina, 
haasteen jättäminen oli vain yhden puhelun päässä. 

Sitä puhelua ei koskaan soitettu.
Ratkaisevaa oli se, että KY oli kuitenkin päättänyt siirtää 

asuntonsa uudelle ylioppilaskunnalle ja kaikkien kuntalaisten 
käyttöön – ilman tätä oikeusjuttu olisi ollut taattu. Hallituksen pu-
heenjohtaja Christian Peltonen perustelee syyttämättä jättämistä 
myös jalommilla motiiveilla:

– Emme halunneet hankaloittaa yhdistymisprosessia enää 
enempää. Ei se olisi ollut sen arvoista. Ja teekkarimaisen analyytti-
sella tavalla laskettuna todennäköisyys sille, että juttua ei olisi otet-
tu käsittelyyn, oli varsin suuri. TKY:hän ei ollut asianomainen, vaan 
syytös olisi pitänyt juontaa AYY:n kautta.

Toki teekkaritkin olivat omalla tahollaan touhunneet tavoit-
teidensa eteen: olleet yhteydessä omiin poliitikkokontakteihinsa 

sekä virallisesti että epävirallisesti ja hankkineet vahvaa taustatukea 
säätiöintiä vastustavista opetusministeriöstä ja Aallon säätiön halli-
tuksesta. Kyltereiden kaiken kattaviin suunnitelmiin verrattuna lob-
baus oli kuitenkin pahaista näpertelyä. 

– Oltiin liian kilttejä, myöntää Peltonen nyt.  
– Jos TKY olisi pelannut todella kovaa, homma olisi räjähtänyt 

totaalisesti käsiin jo kesällä 2008.
KY:n näkemys on vastakkainen. 

– Me oltiin koko ajan altavastaajana. TKY ei suostunut puhu-
maan asioista niiden oikeilla nimillä tai kuunnellut meitä, selvittää 
KY:n projektijohtaja Kasper Stenbäck. 

Virallinen TKY siis pesi kätensä lahjoituspäätösten jälkeen, 
mutta sen hallituksen entinen puheenjohtaja Antti Savolainen ja 
edustajiston entinen puheenjohtaja Kaarlo Väisänen työnsivät sor-
mensa kuraan. Ollessaan myös KY:n jäseniä pystyivät he valitta-
maan lokakuussa tehdyistä omaisuuspäätöksistä hallinto-oikeuteen 
ja sieltä hylkäävän päätöksen jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen.

Peltonen kiistää ehdottomasti, että TKY olisi masinoinut Sa-
volaisen ja Väisäsen tekemään valitukset. 

– Henkisesti seison kyllä heidän takanaan ja koen, että he toi-
mivat moraalisesti oikein. 

Tammikuun neljäntenä aamuna 2010 AYY täytti neljä päivää 
ja Jenni Laakso soitti uuden ylioppilaskunnan pääsihteeril-
le Teemu Halmeelle. Korkein hallinto-oikeus oli vahvista-
nut KY:n lokakuussa tekemät rahansiirrot: säätiö ja yhdistys 

saisivat pitää rahansa. 
– Silloin tajusin, että tämä juna menee nyt todella lujaa. Siihen 

ei voinut hypätä asemalta eikä enää edes kävelyvauhdista, kertoo 
AYY:n hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja Jussi Valtonen. 

Hän uskoo, että salatun valmisteluprosessin paljastuminen 
ja alkuvuoden taistelu KY:n arkistosta on vasta alkua. Hämäriä ovat 
vielä esimerkiksi KY:n escrow-sopimukset, omaisuuspäätösten lail-
lisuus ja edustajiston ”salakokous”. Tapahtumia selvitetään nyt sekä 
juridisella tasolla korkeimmassa hallinto-oikeudessa että moraali-
selta kannalta ylioppilaskunnassa.

– AYY ei mene eteenpäin, ennen kuin tämä omaisuuskysymys 
on kokonaan ratkaistu, Valtonen sanoo.

Tilannetta ei helpota se, että isojen asioiden lisäksi KY ry ja 
AYY nahistelevat myös pienistä: kuka omistaa lehtitelineet, kuka saa 
käyttää HSE:n aulatelkkaria... Ensi vuoden Mantan lakituksestakin 
on jo päästy vääntämään kättä. 

Paperillahan homman pitäisi olla aivan selvä: KY ry ei ole yli-
oppilaskunta, vaikka se itse niin kuvittelisi. Sillä ei ole niitä lain sa-
nelemia oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka AYY:llä on. Silti sillä on 
kaikki mahdollisuudet kääntää kylterit AYY:tä vastaan. Kuten Val-
tonenkin sanoo: KY:n toiminta on aina perustunut henkilöjohtajuu-
teen; profeetoihin, jotka tulevat ja sanovat, miten asiat ovat. 

Omaisuusratkaisujen laillisuus selviää aikanaan, mutta sitä 
odotellessa palloa hypistelevätkin käsissään tavalliset rivikylterit; 
ne, jotka käyvät vappubileissä ja Hukkaputkessa, mutta eivät lainaa 
pääsihteeriltä vessajonossa puuteria. Seuraavaksi he joko 1) antavat 
tukensa KY:n sisäpiirin toimille, 2) tuomitsevat ne tai 3) pysyvät pas-
siivisina. 

AYY tietysti toivoo vaihtoehtoa numero kaksi, sillä vasta huo-
nojen kertojien vaiettua hyvä tarina voi oikeasti alkaa. •

Mitä sanovat vuoden 2009 puheenjohtajat? Miksi taikkilaiset eivät 
halunneet liittyä Aaltoon? Millainen oli edustajiston ensimmäinen 
kokous? Ai mikä arkistokiista? Lue muut AYY:n alkutaipaleesta ker-
tovat jutut osoitteessa www.ainolehti.fi. 

J

4. Alkuvuonna käytiin kiivasta keskus-
telua KY:n arkiston sijoituspaikasta ja 
omistajuudesta. Kansallisarkisto linjasi, 
että arkistosta huolehtiminen on yli-
oppilaskunnalle kuuluva tehtävä, mut-
ta KY asianajajineen kiisti lausunnon. 
Asiakirja-arkisto on edelleen puutteelli-
nen. Joulukuun 2009 lopussa KY-talon 
silppuri oli ehtinyt laulaa.


