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§ 566
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n sääntöjen muuttaminen

HEL 2017-005232 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että sillä ei ole huomaut-
tamista Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n esityksestä säätiön 
sääntöjen muuttamisesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 AEL suostumuspyyntö ja voimassa olevat säännöt sääntömuutok-
set.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ammattienedistämislaitossäätiö 
AEL ry

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n  tarkoituksena on ylläpitää 
ammattienedistämislaitosta, jonka tehtävänä on edistää ihmisten, yri-
tysten ja yhteisöjen tekniikan osaamista ja hallintaa.

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr on pyytänyt suostumusta sää-
tiön sääntöjen muuttamiseksi. Sääntöehdotus on liitteessä 1. 

Muutokset koskevat pääsääntöisesti hallintoneuvostosta luopumista ja 
hallituksen kokoonpanoon sekä hallituksen tehtäviin tulevia muutoksia.
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Voimassa olevien sääntöjen mukaan säätiön toimielimiä ovat hallinto-
neuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Sääntömuutosehdotuksessa sää-
tiöllä ei olisi enää hallintoneuvostoa, vaan sen toimielimiä olisivat halli-
tus ja toimitusjohtaja. 

Sääntömuutos hallintoneuvostosta luopumisesta keventää hallintoa ja 
on kannatettava.

Sääntömuutoksen 7 §:n mukaan säätiötä edustaa ja sen hallinnosta ja 
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii säätiön hallitus. 
Säätiön hallitukselle siirtyisi tehtäviä, joista aikaisemmin päätti hallinto-
neuvosto.

Aiemmin kaupungilla on ollut oikeus valita hallintoneuvostoon kaksi 
varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Kaupungilla ei ollut jäsentä halli-
tuksessa. Säätiön hallituksen jäsenmäärä olisi sääntömuutosehdotuk-
sen mukaan 9-13 henkilöä, eikä heille nimettäisi varajäseniä.  Helsingin 
kaupunki saisi valita yhden hallituksen jäsenen. Ainoastaan Elinkeinoe-
lämän keskusliitto ry:llä olisi oikeus valita hallitukseen kolme jäsentä, 
Suomen Yrittäjät ry:llä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
ry:llä olisi kummallakin oikeus valita kaksi jäsentä ja muilla yksi jäsen. 
Kysymys ei ole kaupungin määräysvallassa olevasta yhteisöstä. 

Sääntömuutosta hallituksen kokoonpanon ja tehtävien osalta voidaan 
pitää perusteltuina.

Nyt voimassa olevien sääntöjen 14 §:n mukaan sääntöjen muuttami-
sesta päättää hallintoneuvosto ja muutokselle on saatava perustajajär-
jestöjen hyväksyminen. Sääntömuutokset on käsitelty hallintoneuvos-
ton kokouksessa ja niille on saatu perustajajärjestöjen hyväksyminen. 
Säätiö pyytää nyt säätiölain 6 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan muiden 
suostumusta.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
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