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Suomen AIPPI r.y. - Finlands AIPPI r.f. 
 
 
 
 
SÄÄNNÖT 
 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
  
  Yhdistyksen nimi on Suomen AIPPI r.y., ruotsiksi Finlands 

AIPPI r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kan-
sainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksestä epäviral-
lisesti käyttää nimitystä Finnish AIPPI Group. 

 
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
  Suomen AIPPI r.y. on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituk-

sena ei ole taloudellisen edun tavoitteleminen. 
 
  Yhdistys toimii Association Internationale pour la Protection 

de la Propriété Intellectuelle (lyhennettynä AIPPI) sään-
nöissä tarkoitettuna kansallisena ryhmänä Suomessa. 

 
  Yhdistyksen tarkoituksena on 
 
  1. edistää immateriaalioikeuksien kansainvälisen suojan 

kehittämistä, 
 
  2. osallistua AIPPI:n puitteissa tapahtuvaan kansallisen 

lainsäädännön tutkimiseen ja vertailuun, jonka tarkoi-
tuksena on selvittää mahdollisuuksia eri maiden lakien 
parantamiseen ja keskinäiseen yhdenmukaistamiseen, 

 
  3. työskennellä immateriaalioikeuksia koskevien kan-

sainvälisten konventioiden kehittämiseksi, 
 
  4. välittää jäsenilleen tietoa immateriaalioikeuksien suo-

jan kansainvälisestä kehityksestä. 
 
   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 
  1. järjestää kokouksia, seminaareja ja koulutusta, joiden 

tarkoituksena on muun muassa antaa tietoja ja he-
rättää keskustelua kansainvälisistä konventioista, alan 
lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä, 

 
  2. ylläpitää ja solmii yhteyksiä niihin kansainvälisiin ja 

kansallisiin tahoihin, jotka vaikuttavat immateriaalioi-
keuksien suojaamiseen, 

 
  3. harjoittaa julkaisutoimintaa, 
 
  4. antaa kansallista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä 

koskevia selvityksiä AIPPI:lle, 
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  5. myöntää avustuksia ja stipendejä immateriaalioikeudel-

lista  koulutusta ja tutkimustoimintaa varten. 
 
3 § Jäsenet   

 
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa luonnolli-
sia henkilöitä, jotka ovat osoittaneet harrastusta kansainvä-
lisiin immateriaalioikeudellisiin kysymyksiin. Uuden jäse-
nen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
 
Yhdistyksellä voi lisäksi olla kannatusjäseninä oikeuskel-
poisia yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimintaan liittyy kan-
sainvälisiä immateriaalioikeudellisia kysymyksiä. 
 
Liittyessään yhdistykseen jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa 
yhteystietonsa ja yhdistyslaissa mainitut tiedot merkittä-
väksi yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsenen tulee huolehtia, 
että jäsenluetteloon merkityt tiedot pysyvät ajan tasalla. 
 

4 § Jäsenen eroaminen 
 
  Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan ilmoittamalla 

siitä kirjallisesti hallitukselle taikka ilmoittamalla eroami-
sesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

 
5 § Jäsenmaksu 

 
   Yhdistyksen varsinaisten ja kannatusjäsenten on suoritet-

tava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruus 
vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa erikseen varsi-
naisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Jos jäsenmaksu on jä-
tetty kahden (2) muistutuksen jälkeen maksamatta toisessa 
muistutuksessa asetetun kohtuullisen määräajan sisällä, on 
hallituksella oikeus todeta jäsen eronneeksi. Hallitus voi pa-
lauttaa jäsenyyden erotetun jäsenen kirjallisesta hakemuk-
sesta sen jälkeen, kun jäsen on todisteellisesti maksanut 
erääntyneet jäsenmaksunsa. 

   
6 § Hallitus 
 
    Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheen-

johtaja ja kuudesta (6) kymmeneen (10) jäsentä. Puheenjoh-
taja ja hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouk-
sessa. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheen-
johtajaa, sihteerin ja rahastonhoitajan. Kaksi viimeksi mai-
nittua tehtävää voidaan uskoa myös henkilöille, jotka eivät 
ole hallituksen jäseniä. 

 
  Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta 

siten, että vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jä-
senistä. Kolme peräkkäistä kautta hallituksessa toiminut 
henkilö voidaan valita uudelleen hallituksen jäseneksi vas-
ta, kun on kulunut kaksi vuotta hänen viimeisimmän toimi-
kautensa päättymisestä. Hallituksen puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtajat tulevat kuitenkin erovuoroon vasta kun neljä 
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vuotta on kulunut kyseisen tehtävän hoitamisen alkamises-
ta. Ensimmäisen kerran erovuorossa olevat hallituksen jä-
senet valitaan arvalla. 

 
  Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on puheenjoh-

taja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä. 
 
  Niillä AIPPI:n eksekutiivikomiteaan valituilla jäsenillä, jot-

ka eivät samalla ole hallituksen jäseniä, on oikeus osallistua 
hallituksen kokouksiin ja käyttää siellä puhe- ja esi-
tysoikeutta. Heillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Hallitus 
voi myös kutsua muita henkilöitä osallistumaan hallituksen 
kokouksiin, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

 
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen      
 
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja 

yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 
 
8 §  Tilikausi ja tilintarkastus     
 
  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös 

ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään 
kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa 
tilien vastaanottamisesta. 

 
9 § Yhdistyksen kokoukset 
 

    Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäse-

nellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Pää-

tökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei 

näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Henkilövaaleissa käytetään vaadittaessa suljettua lippuää-

nestystä. 
 
    Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, jois-

ta kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syys-
kokous viimeistään joulukuussa.  

 
    Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin 

päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuis-
ta jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkym-
menen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitä-
misestä on esitetty hallitukselle. 

 
10 § Vuosikokoukset 
 
    Kevätkokouksessa käsitellään  
 
 
    1. vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto 
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    sekä päätetään  
 
    2. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvol-
lisille. 

 
    Syyskokouksessa vahvistetaan  
 
    1. seuraavan vuoden meno- ja tuloarvio,  
 
    2. toimintasuunnitelma ja 
 
    3. jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi, 
 
    sekä valitaan  
 
    4. hallituksen puheenjohtaja, 
 
    5. hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 
 
    6. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä 
 
    7. AIPPI:n eksekutiivikomiteaan Suomen kansallista ryh-

mää edustavat jäsenet. 

 

    Kummassakin kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi ne 

asiat, jotka hallitus esittää tai joista yhdistyksen jäsen on 

vähintään kuukautta ennen kokousta tehnyt hallitukselle 

kirjallisen esityksen. 
 
11 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 
 
  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille vä-

hintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävillä 
kirjeillä tai sähköpostitse osoitettuna yhdistyksen halli-
tukselle viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen. 

 
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
  
  Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai sen pur-

kamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kol-
men neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Ko-
kouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai pur-
kamisesta. 

 
  Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi mene-

vät sen varat Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. 
Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f:lle, tai yh-
distyksen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen 
mukaan yhdistyksen tarkoitusta tukevaan tarkoitukseen. 


