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Enquiry ja Formal Vote vaihe

1. NPOS-äänestys on oletusarvoisesti määräävä
2. Vain annetut äänet ratkaisevat. Äänestämättä jättäminen tulkitaan abstain-ääneksi.
HUOM. Sihteeri voi äänestää pyynnöstä komiteajäsenen puolesta. Komiteajäsenen täytyy pyytää tätä itse,
mielellään kirjallisesti. Toisen henkilön puolesta tehdystä äänestyksestä kirjautuu tieto NPOS-järjestelmään.

Case: Äänestys on päättynyt ja komitea jäsen ottaa yhteyttää ja haluaa vielä antaa
äänensä tai muuttaa äänestystään.
tapaus a) NPOSia ei ole vielä suljettu eli äänestystulosta ei ole
julkaistu komiteajäsenille.
tapaus b) NPOS on suljettu ja äänestystulos on komiteajäsenten
tiedossa.
• Molemmissa tapauksissa jäsen saa äänestää, kunhan se tapahtuu hyvissä
ajoin ennen CEN/ISO äänestysajankohtaa ennen, jotta ehditään tehdä
mahdolliset toimenpiteet kohdan 5 mukaisesti.
• Jäsenen on täytynyt olla kansallisen komitean jäsen NPOS-äänestyksen
ollessa avoimena.
3. Komiteajäsenellä tulisi olla perusteltu kanta äänestäessään. Jos todellista kantaa ei ole,
äänestetään pääsääntöisesti "abstain"
4. Sihteerin päätöksentekosäännöt:
• Jos äänestystulos on yksimielinen, äänestetään kannanmukaisesti. Abstain -ääntä
ilman kommentteja ei lasketa
• Jos kukaan ei äänestä, sihteeri äänestää "abstain".
• Jos lausuntovaiheessa kohdetta on kannatettu, loppuäänestyksessä voidaan
myös antaa positiivinen ääni johdonmukaisuuden vuoksi.
• Jos sihteeri näkee standardissa editorialisia virheitä, hän voi
äänestää ”abstain with comments” ja lähettää kommentit Suomen
kommentteina.
• Sihteeri voi itse myös äänestää, jos on nimetty kansallisen komitean jäseneksi eli
luokittaa itsensä aihealueen asiantuntijaksi.
Case: Lausuntopyyntöportaalin kautta tulee kommentteja ja/tai ääni, joka muuttaa
komitean yksimielisen äänestystuloksen ei-yksimieliseksi.
• Toiminta jatkuu kohdan 5 mukaisesti eli ylin päättävä taho Suomen
kommenteista ja äänestyspäätöksestä on kansallisella
standardisointikomitealla.
5. Äänestystuloksen tulkinta: Jos äänestystulos ei ole yksimielinen (abstain -ääntä ilman
kommentteja ei lasketa), asia on jatkokäsiteltävä komitean kanssa:
• Sihteerin on lähetettävä äänestystulos ja vastaanotetut kommentit koottuna
komitealle.
• Päätös sähköpostilla tai komiteakokouksessa (fyysinen tai web-kokous)
• NPOS-äänestyksen kommenttikenttään sihteeri kirjaa olennaiset lopulliseen
äänestyspäätökseen vaikuttaneet asiat ennen NPOSin sulkemista järjestelmässä.
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1. NPOS-äänestys on oletusarvoisesti määräävä
2. Vain annetut äänet ratkaisevat. Äänestämättä jättäminen tulkitaan abstain-ääneksi.
HUOM. Sihteeri voi äänestää pyynnöstä komiteajäsenen puolesta. Komiteajäsenen täytyy pyytää tätä itse,
mielellään kirjallisesti. Toisen henkilön puolesta tehdystä äänestyksestä kirjautuu tieto NPOS-järjestelmään.

Case: Äänestys on päättynyt ja komitea jäsen ottaa yhteyttää ja haluaa vielä antaa
äänensä tai muuttaa äänestystään.
tapaus a) NPOSia ei ole vielä suljettu eli äänestystulosta ei ole
julkaistu komiteajäsenille.
tapaus b) NPOS on suljettu ja äänestystulos on komiteajäsenten
tiedossa.
3. Komiteajäsenellä tulisi olla perusteltu kanta äänestäessään. Jos todellista kantaa ei ole,
äänestetään pääsääntöisesti "abstain"
.
4. Sihteerin päätöksentekosäännöt:
• Jos äänestystulos on yksimielinen, äänestetään kannanmukaisesti. Abstain -ääntä
ilman kommentteja ei lasketa
• Jos kukaan ei äänestä, sihteeri äänestää "abstain". Harkinnanvaraisesti sihteeri voi
tehdä muun kannanoton Suomen puolesta, esim. WG:n puheenjohtajan valinta,
äänestää standardin lähettämisestä lausuntokierrokselle.
5. Äänestystuloksen tulkinta: Jos äänestystulos ei ole yksimielinen (abstain -ääntä ilman
kommentteja ei lasketa), asia on jatkokäsiteltävä komitean kanssa:
• Sihteerin on lähetettävä äänestystulos ja vastaanotetut kommentit koottuna
komitealle.
• Päätös sähköpostilla tai komiteakokouksessa (fyysinen tai web-kokous)
• NPOS-äänestyksen kommenttikenttään sihteeri kirjaa olennaiset lopulliseen
äänestyspäätökseen vaikuttaneet asiat ennen NPOSin sulkemista järjestelmässä.

