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SUOMEN AIPPI r.y.
Yhdistyksen kevätkokous
Aika

27.4.2022 klo 15:00 – 16:54

Paikka

etäyhteys Teams Meeting -palvelun kautta

1 § Kokouksen avaus
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Johanna Lilja avasi kokouksen klo 15:01 ja toivotti
läsnäolijat tervetulleiksi.
2 § Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Johanna Lilja
sekä sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Eero Liikanen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Bernt Juthström ja Irmeli Nokkanen.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Kokouskutsu liitteenä 1
ja osallistujalista liitteenä 2).
3 § Kokouksen asialistan vahvistaminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista muutoksitta (liite 1; kokouskutsun liite).
4 § Vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto; vastuuvapaus
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin. Toimintaan
oli kuulunut muun muassa maakohtaisten ryhmäraporttien toimittaminen kansainvälisen
AIPPIn vuonna 2021 virtuaalisesti järjestämään AIPPI World Congress -kokoukseen sekä
perinteisen

IPR

päivän

-tapahtuman

järjestäminen

yhteistyössä

Suomen

teollisoikeudellinen yhdistys ry:n kanssa. Suomen delegaatit virtuaalisessa AIPPI World
kongressissa olivat Pamela Lönnqvist, Minna Aalto-Setälä, Johanna Flythström, Karri
Leskinen ja Vilhelm Schröder. Työryhmäraportit valmisteltiin seuraavista aiheista:
-

Copyright: Industrial Designs and the Role of Prior Art

-

Trademarks: Registrability of trade marks against public order or morality
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-

Patents: Inventiveness and sufficiency of disclosure in AI invention

-

General: Reasonable awareness in compensation for infringement of IP rights

Suomen työryhmien vetäjät esittelivät hyväksytyt resoluutiot ja Suomen ryhmän
maaraportit viranomaistahojen, ministeriöiden ja oikeuslaitoksen edustajille yhdistyksen
syyskokouksessa 13.12.2021. Yhdistys järjesti syyskuussa vuosittaisien IPR päivä tapahtuman yhdessä Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:n kanssa.
Näiden lisäksi yhdistys järjesti kesäkuussa lääkepatenttiaiheisen webinaarin. Yhdistys
järjesti lisäksi sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä toimitti vastauksia kv. AIPPIn
kyselyihin eri immateriaalioikeuksia koskeviin erilliskysymyksiin.
Pamela Lönnqvist esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen (liite 3). Vuoden 2021 tilinpäätös oli
300 euroa tappiollinen.

IPR-päivä tuotti AIPPI:lle noin 2000 euroa. Yhdistyksen

jäsenmäärä on pysynyt suhteellisen samana vuonna 2021.
Puheenjohtaja esitteli toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminnantarkastaja Joni
Hatanmaa on tarkastanut yhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta
1.1.2021–31.12.2021 ja todennut, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä
tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti ja antaa riittävät tiedot yhdistyksen
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tarkastaja katsoi, että tilinpäätös voidaan
vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
tarkastetulta tilikaudelta.
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus hallitukselle myönnettiin yksimielisesti. Hallitus
oli läsnä tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden myöntämisen aikana kokouksen
suostumuksella.
5 § Muut asiat
Tiedotusluontoiset asiat
Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen jäsenistölle tiedotusluontoisia asioita koskien mm.
huhtikuussa järjestettävää IPR-Gaalaa sekä kesäkuussa järjestettävää UPC-webinaaria.
Työryhmäraporttien käsittely
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Kokouksessa käsiteltiin seuraavat työryhmäraportit työryhmävetäjiensä tai työryhmän
jäsenien esittäminä:
-

Patents: Patentability of Diagnostic Methods.
o Työryhmävetäjä: Pamela Lönnqvist

-

Trademarks: Trademarks and the internet and social media.
o Työryhmävetäjä: Juhani Sinkkonen

-

Copyright: Moral rights.
o Työryhmävetäjä: Elisa Huusko

-

General: Protection of trade secrets during litigation and other proceedings.
o

Työryhmävetäjä: Vilhelm Schröder

Kokouksessa keskusteltiin raporteista. Kaikki raportit hyväksyttiin joko sellaisenaan tai
pienin täsmennyksin.
Todettiin, että muita asioita ei yhdistyksen sääntöjen 10§:n mukaisella menettelyllä
ehdotettu käsiteltäviksi.
7 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:54 ja kiitti osallistujia läsnäolosta.

