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MUUTOSESITYS INKUBIO RY:N SÄÄNTÖIHIN

Inkubion hallitus 2021 esittää seuraavaa muutosta yhdistyksen sääntöihin. Muutosesityksen
tarkoituksena on mahdollistaa sähköinen äänestäminen yhdistyksemme kokouksissa.
Lisäksi muutosesityksessä esitetään varapuheenjohtajan nimittämisen poistoa hallituksen
velvollisuuksista. Tähän syynä on varapuheenjohtajan viran vaakiintuminen
vaalikokouksessa valittavana virkana.

Yhdistyksen nykyiset säännöt pykälien 13§, 14§, 16§ ja 21§ osalta
13§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
4. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
10. hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
11. hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
12. päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus
13. päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. kokouksen päättäminen

14§ Vaalikokous
Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
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9. päätetään yhdistyksen toimikunnat seuraavaksi toimikaudeksi
10. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä seuraavaksi
toimikaudeksi
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. kokouksen päättäminen
16§ Päätöksenteko
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä,
ellei säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaali toimitetaan siirtoäänivaalina siten, että äänestäjä merkitsee äänestyslippuunsa
mieleisensä ehdokkaat mieluisuusjärjestyksessä. Ehdokkaaksi voi asettua yksi tai useampi
henkilö yhdessä. Äänestäjä voi halutessaan merkitä äänestyslippuunsa myös vähemmän
nimiä kuin vaalissa on ehdokkaita. Tämän jälkeen valinta ratkaistaan §16a mukaisella
vaalitavalla.

a)
1. Vaalin tuloksen laskemista varten äänestyslipukkeet lajitellaan ensimmäisiksi
merkittyjen ehdokkaiden mukaan ja erotellaan virheelliset sekä hylättävät lipukkeet.
Kunkin ehdokkaan saavuttama ykkösäänten määrä lasketaan.
2. Määritellään läpimenokynnys, joka ehdokkaan tulee saavuttaa tullakseen valituksi.
Läpimenokynnys määritetään Droop quota -kaavalla: ((hyväksyttyjen äänten
lukumäärä) / (täytettävien paikkojen lukumäärä + 1)) + 1. Läpimenokynnys
määritetään kahden desimaalin tarkkuudella ylöspäin pyöristäen.
3. Kaikki ne ehdokkaat, joiden ykkösäänten määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin
läpimenokynnys todetaan valituiksi. Mikäli valittuja ehdokkaita on useampi kuin
täytettäviä paikkoja, määritetään valituksi tulevien ehdokkaiden keskinäinen järjestys
arvalla. Mikäli valittuja ehdokkaita on yhtä monta kuin täytettäviä paikkoja, todetaan
vaali päättyneeksi.
4. Mikäli valittuja ehdokkaita on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, siirretään
äänikynnyksen ylittäneiltä ehdokkailta heidän ylijäämä-äänensä äänestyslipuissa
seuraavana olevalle ehdokkaalle. Ylijäämä-äänten siirtäminen aloitetaan eniten ääniä
saaneesta ehdokkaasta.
5. Mikäli yksi tai useampi paikka on täyttämättä sen jälkeen kun kaikki ylijäämä on
siirretty, karsitaan se ehdokas, jonka kokonaisäänimäärä ylijäämien siirron jälkeen on
pienin. Mahdollisissa tasatilanteissa määritetään ehdokkaiden keskinäinen järjestys
arvalla.
6. Karsitun ehdokkaan äänet siirretään äänestyslipuissa seuraavaksi merkityille
ehdokkaille. Jos äänestyslipussa ei ole annettu seuraavaa ehdokasta tai
äänestyslipusta ei voida päätellä kenelle ääni tulisi siirtää, jätetään ääni siirtämättä.
Mikäli siirron jälkeen yksi tai useampi ehdokas ylittää äänikynnyksen, todetaan vaali
päättyneeksi. Tasatilanteissa ratkaistaan järjestys arvalla.
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7. Ylijäämän siirtoa ja karsintaa jatketaan, kunnes kaikki paikat on täytetty tai jäljellä on
yhtä monta ehdokasta kuin on vielä täyttämättömiä paikkoja.
8. Tasatilanteessa tarvittava määrä ehdokkaita valitaan arvalla.
21§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
sihteeri sekä yhdestä yhdeksään (1-9) muuta jäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet
ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä vähintään
puolet on oltava varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen
puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan
tehtävistä tämän ollessa estynyt. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja
hallituksen kokouksista ja huolehtia arkistosta.

Muutosesitys:
13§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
4. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. hyväksytään äänestys- ja vaalijärjestys
8. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
9. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
11. hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
12. hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
13. päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus
14. päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16. kokouksen päättäminen

14§ Vaalikokous
Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

“Jos lehmä osaisi lentää,
olisi sen suunnitellut BioDI”

Bioinformaatioteknologian
opiskelijat Aalto-yliopistossa

INKUBIO RY
PL 69
02151 ESPOO

08.03.2021
SÄÄNTÖMUUTOSESITYS
4 (5)

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
4. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. hyväksytään äänestys- ja vaalijärjestys
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
9. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
10. päätetään yhdistyksen toimikunnat seuraavaksi toimikaudeksi
11. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä seuraavaksi
toimikaudeksi
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. kokouksen päättäminen
16§ Päätöksenteko
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä,
ellei säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaali toimitetaan siirtoäänivaalina siten, että äänestäjä merkitsee äänestyslippuunsa
mieleisensä ehdokkaat mieluisuusjärjestyksessä. Äänestyslipulla voidaan viitata
sähköiseen tai fyysiseen lippuun riippuen hyväksytystä äänestys- ja
vaalijärjestyksestä. Ehdokkaaksi voi asettua yksi tai useampi henkilö yhdessä. Äänestäjä
voi halutessaan merkitä äänestyslippuunsa myös vähemmän nimiä kuin vaalissa on
ehdokkaita. Tämän jälkeen valinta ratkaistaan §16a mukaisella vaalitavalla.

a)
1. Vaalin tuloksen laskemista varten äänestysliput lajitellaan ensimmäisiksi merkittyjen
ehdokkaiden mukaan ja erotellaan virheelliset sekä hylättävät liput. Kunkin
ehdokkaan saavuttama ykkösäänten määrä lasketaan.
2. Määritellään läpimenokynnys, joka ehdokkaan tulee saavuttaa tullakseen valituksi.
Läpimenokynnys määritetään Droop quota -kaavalla: ((hyväksyttyjen äänten
lukumäärä) / (täytettävien paikkojen lukumäärä + 1)) + 1. Läpimenokynnys
määritetään kahden desimaalin tarkkuudella ylöspäin pyöristäen.
3. Kaikki ne ehdokkaat, joiden ykkösäänten määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin
läpimenokynnys todetaan valituiksi. Mikäli valittuja ehdokkaita on useampi kuin
täytettäviä paikkoja, määritetään valituksi tulevien ehdokkaiden keskinäinen järjestys
arvalla. Mikäli valittuja ehdokkaita on yhtä monta kuin täytettäviä paikkoja, todetaan
vaali päättyneeksi.
4. Mikäli valittuja ehdokkaita on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, siirretään
äänikynnyksen ylittäneiltä ehdokkailta heidän ylijäämä-äänensä äänestyslipuissa
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seuraavana olevalle ehdokkaalle. Ylijäämä-äänten siirtäminen aloitetaan eniten ääniä
saaneesta ehdokkaasta.
Mikäli yksi tai useampi paikka on täyttämättä sen jälkeen kun kaikki ylijäämä on
siirretty, karsitaan se ehdokas, jonka kokonaisäänimäärä ylijäämien siirron jälkeen on
pienin. Mahdollisissa tasatilanteissa määritetään ehdokkaiden keskinäinen järjestys
arvalla.
Karsitun ehdokkaan äänet siirretään äänestyslipuissa seuraavaksi merkityille
ehdokkaille. Jos äänestyslipussa ei ole annettu seuraavaa ehdokasta tai
äänestyslipusta ei voida päätellä kenelle ääni tulisi siirtää, jätetään ääni siirtämättä.
Mikäli siirron jälkeen yksi tai useampi ehdokas ylittää äänikynnyksen, todetaan vaali
päättyneeksi. Tasatilanteissa ratkaistaan järjestys arvalla.
Ylijäämän siirtoa ja karsintaa jatketaan, kunnes kaikki paikat on täytetty tai jäljellä on
yhtä monta ehdokasta kuin on vielä täyttämättömiä paikkoja.
Tasatilanteessa tarvittava määrä ehdokkaita valitaan arvalla.

21§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
sihteeri sekä yhdestä yhdeksään (1-9) muuta jäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet
ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä vähintään
puolet on oltava varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen
puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä.
Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Sihteerin
tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja hallituksen kokouksista ja huolehtia arkistosta.
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