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NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 
 
1 § Yhdistyksen nimi  
 
Yhdistyksen nimi on Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry.   
 
 
2 § Yhdistyksen kotipaikka 
 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
 
3 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuudessa 
(yhdistyksen toimialat) toimivien yritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä 
etuja, edistää jäsentensä verkostoitumista ja kansainvälistymistä sekä parantaa alan yritysten 
yleisiä toimintaedellytyksiä.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

a) seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja 
antaa lausuntoja,  

b) ohjaa ja neuvoo jäseniään niiden toimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, 
neuvontatilaisuuksia ja koulutusta, 

c) järjestää erilaisia tapahtumia edistääkseen jäsentensä verkostoitumista ja 
kansainvälistymistä,  

d) laatii tarvittavia selvityksiä, julkaisuja ja tilastoja sekä 
e) tiedottaa toiminnastaan ja kannoistaan.  

 
Yhdistys on puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden toimialayhdistys ja se toimii 
kiinteässä yhteistoiminnassa Teknologiateollisuus ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n 
kanssa.  
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa 
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan 
saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 
 
 
4 § Yhdistyksen jäsenyys 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineisiksi tunnettuja oikeuskelpoisia 
Suomessa toimivia liikeyrityksiä, jotka toimivat yhdistyksen toimialoilla.  
 
Yhdistyksen asiantuntijajäseniksi voidaan hyväksyä hyvämaineisiksi tunnettuja oikeuskelpoisia 
Suomessa toimivia yhteisöjä, jotka harjoittavat tutkimustoimintaa yhdistyksen toimialoilla. 
Asiantuntijajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.  
 
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet erillisestä hakemuksesta.  
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Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenyrityksen, jos sen toiminnassa on tapahtunut merkittäviä 
muutoksia eikä se enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.  
 
Jäsen, joka toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen etuja, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa 
yhdistyksestä. Jäsenelle on tällöin annettava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erotuspäätöksen 
tekoa.  
 
Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä ei ole maksanut 
jäsenmaksuaan kahden (2) kuukauden kuluessa alkuperäisen laskun eräpäivästä. 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä ilmoituksen yhdistykselle yhdistyslain 13 § 
mukaisesti. Eroamisen katsotaan tapahtuvan ilmoituspäivästä tai jäsenen toivomasta päivästä 
lukien.  
 
Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin jo maksettuja 
jäsenmaksuja eikä sillä ole osuutta yhdistyksen varoihin 
 
 
5 § Jäsenten velvollisuudet ja oikeus osallistua yhdistyksen tapahtumiin 
 
Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun sekä 
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. 
 
Lisäksi jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista muutoksista yhteystietoihinsa ja/tai 
yhteyshenkilöihinsä sekä ilmoittamaan sellaiset seikat, jotka saattavat aiheuttaa sen, että jäsen 
ei enää täytä jäsenyyden vaatimuksia.  
 
Yhdistyksellä on oikeus rajoittaa jäsenyrityksen edustajan osallistumista yhdistyksen järjestämiin 
tapahtumiin, jos jäsenyritys ei ole maksanut jäsenmaksuaan eräpäivään mennessä. Tämä oikeus 
ei koske yhdistyksen virallisia kokouksia 
 
 
6 § Jäsenmaksu 
 
Varsinaisten jäsenten ja asiantuntijajäsenten maksamat jäsenmaksut päätetään vuosittain 
yhdistyksen syyskokouksessa. 
 
Varsinaisten jäsenten maksamat jäsenmaksut voidaan porrastaa erisuuruisiksi riippuen 
jäsenyrityksen liiketoiminnan laajuudesta yhdistyksen toimialoilla.   
 
Porrastus on seuraava: 
 
Jäsenyrityksen liikevaihto yhdistyksen toimialoilla vuosittain 
0 – 1 milj. euroa  1. jäsenmaksuluokka 
1 - 5 milj. euroa                                  2. jäsenmaksuluokka 
5 - 10 milj. euroa                                3. jäsenmaksuluokka 
10 – 20 milj. euroa  4. jäsenmaksuluokka 
20 - 60 milj. euroa                              5. jäsenmaksuluokka 
Jäsenyrityksen kokonaisliikevaihto tai liikevaihto yhdistyksen toimialoilla  
yli 60 milj. euroa  6. jäsenmaksuluokka 
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Asiantuntijajäsenen maksama jäsenmaksu voi erota varsinaisen jäsenen maksamasta 
jäsenmaksusta. 
 
Uudelle jäsenyritykselle, joka ei ole aikaisemmin ollut yhdistyksen jäsen, ja jonka vuosittainen 
liikevaihto on alle 1 milj. euroa, voidaan antaa alennusta jäsenmaksusta kahden ensimmäisen 
jäsenyysvuoden aikana.  
 
 
HALLITUS JA HALLINTO 
 
7 § Yhdistyksen hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi vähintään 7 ja 
enintään 11 jäsentä. Hallituksessa tulee olla edustettuna yhdistyksen toimialoja.  
 
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on 
kerrallaan erovuorossa.  
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Yhdistyksen hallitus 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 
 
 
8 § Yhdistyksen toimihenkilöt 
 
Hallitus voi valita yhdistykselle johtavan toimihenkilön. 
 
 
9 § Hallituksen kokoukset 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
määrääminä aikoina tai kun vähintään kolme sen jäsentä sitä vaatii, kuitenkin ainakin kerran 
puolivuosittain. 
 
Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta 
sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon 
aikana. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään yks kolmasosa 
jäsenistä on läsnä. Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Hallitus tekee päätöksensä 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee 
 
 
10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai yhdistyksen johtava 
toimihenkilö, kumpikin yksin. 
 
 
11 § Työryhmät 
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Hallitus voi asettaa työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita myös yhdistyksen 
ulkopuolelta. 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
 
12 § Yhdistyksen kokoukset  
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maalis - toukokuussa ja syyskokous loka - 
joulukuussa. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun yhdistyksen hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä 13 kohdan mukaisesti.   
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1.toimintakertomus edelliseltä vuodelta 
2.vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös ja esitetään tilintarkastajan lausunto 
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 
4.hallituksen esittämät tai jäsenten 15 kohdan mukaisesti esittämät muut asiat 
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
 
 1.hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle 
 2.päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksut 
 3.valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien ja/tai eronneiden tilalle 
 4. valitaan auktorisoitu tilintarkastaja seuraavalle vuodelle 
5.hallituksen esittämät tai jäsenten 15 kohdan mukaisesti esittämät muut asiat 
 
Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Päätökseen vaaditaan yksinkertainen ääntenenemmistö.  Äänten mennessä tasan päätös 
arvotaan. Äänestys käydään vaadittaessa suljetuin lipuin 
 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 
aikana tai ennen kokousta. Voidakseen käyttää tällä tavoin järjestetyssä kokouksessa äänivaltaa 
jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään 
kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. 
 
 
13 § Kokouskutsut 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.  
 
Kutsu yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin on lähetettävä jäsenen ilmoittamaan posti- tai 
sähköpostiosoitteeseen vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kevät- ja 
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syyskokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka hallitus tulee esittämään kokoukselle 12 
§:n mukaisesti. 
 
Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. 
Ylimääräisen kokouksen kutsusta on käytävä ilmi esille otettavat asiat.  
 
14 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa 
 
Kokouksessa on jokaisella kokouksessa edustettuna olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. 
Jäsen voi edustautua yhdistyksen kokouksissa myös valtakirjalla kuitenkin siten, ettei kukaan voi 
edustaa enempää kuin 1/3 kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä. 
 
Yhdistyksen asiantuntijajäsenillä on kokouksissa vain puheoikeus. 
 
Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan, jonka laskun eräpäivä on vähintään kaksi kuukautta 
yhdistyksen kokousajankohtaa aikaisempi, ei jäsen saa kyseisessä kokouksessa käyttää 
äänioikeuttaan. 
 
 
15 § Jäsenten kokoukselle tekemät esitykset 
 
Jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta on syys- ja kevätkokousten esityslistalle merkittävä asia, 
jonka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksen käsittelyyn. Edellytyksenä on, että tämä esitys 
on jätetty yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen kokousta. 
 
 
TILIT JA NIIDEN TARKASTUS 
 
16 § Yhdistyksen tilit ja tilintarkastajat 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Yhdistyksen tilinpäätös ja hallituksen kertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 
kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. 
 
 
SÄÄNTÖJEN MUUTOS JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 
17 § Sääntöjen muutos 
 
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä 
yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään yksi kuukausi. 
 
 
18 § Yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö 
 
Yhdistyksen purkamista tarkoittavaan päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 enemmistö annetuista 
äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Jos yhdistys päätetään purkaa, sen 
varat on käytettävä johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen 
tarkoitukseen, sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää. Jos yhdistykselle on 
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lahjoitettu tai yhdistyksen varoilla on perustettu rahastoja yleishyödyllisiä tarkoituksia varten, 
joilla rahastoilla on omat sääntönsä, on yhdistystä purettaessa rahastojen varoihin nähden 
meneteltävä mainittujen sääntöjen mukaisesti 
 


