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Keskusvaalilautakunta § 1 01.02.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keskusvaalilautakunta 01.02.2021 § 1

Vihdin kunnan hallintosäännön 46 § (Kokouksen koollekutsuminen)
mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien
mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä
tavalla.

Vihdin kunnan hallintosäännön 48 § (Varajäsenen kutsuminen) mukaan
toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on
kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään
jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian
käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa
käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun
varajäsenelle.

Vihdin kunnan hallintosäännön 49 § (Kokouksen pitäminen) mukaan
avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa
käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Edellä mainitun perusteella kokous on laillisesti koolle kutsuttu kun kaikki
paikalla olleet ovat saaneet esityslistan. Esityslista ja kokouskutsu on
lähetetty keskusvaalilautakunnan jäsenille ja seitsemälle ensimmäiselle
varajäsenelle.

Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan kokous on
päätösvaltainen, kun paikalla on yhteensä 5 jäsentä tai varajäsentä.

Vaalilain 13 §:n ja oikeusministeriön vaaliohjeen mukaan jäsen tai
varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen
mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi
osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa
ehdokashakemuksen saapumisesta lähtien.

Vihdin kunnanvaltuusto on päätöksellään 5.6.2017 § 28 valinnut
keskusvaalilautakunnan toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021. Kunnan
keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on
kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen



järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Päätöksellään 7.12.2020 §
68 on kunnanvaltuusto valinnut keskusvaalilautakuntaan lisävarajäseniä
vuoden 2021 kuntavaalia varten.

Koska keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena
(viisijäsenisenä), on ehdottoman välttämätöntä, että jäsen, joka ei voi
osallistua kokoukseen ilmoittaa esteestä puheenjohtajalle tai sihteerille
niin hyvissä ajoin, että seuraavana vuorossa oleva varajäsen ennätetään
kutsua. Varajäsenistä ainakin järjestyksessä ensimmäisten tulee olla edellä
mainitusta syystä hälytysvalmiudessa eli puhelimella tavoitettavissa.

Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätövaltaiseksi.
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Keskusvaalilautakunta § 2 01.02.2021

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Keskusvaalilautakunta 01.02.2021 § 2

Vihdin kunnan hallintosäännön 57 §:n mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Vakiintunut tapa on valita kaksi pöytäkir-
jantarkastajaa sekä sopia pöytäkirjan tarkastusajankohdasta.

Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sopii tarkas-
tusajankohdan.

Päätös Keskusvaalilautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Jokelan ja
Matti Hukarin. Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse 8.2.2021 mennessä ja
allekirjoitetaan myöhemmin.
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Keskusvaalilautakunta § 3 01.02.2021

Vaalitoimitsijoiden määrääminen vuoden 2021 kuntavaalien toimittamista varten kotimaan yleisiin
ennakkoäänestyspaikkoihin Vihdissä

Keskusvaalilautakunta 01.02.2021 § 3
12/00.00.00.03/2021

Vaalilain säännökset

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä
ennakkoäänestyspaikassa huolehtivat vaalitoimitsijat. Ennakkoäänestystä
toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa
saapuvilla koko se aika, jolloin ennakkoäänestyspaikka on äänestystä
varten avoinna. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen
ennakkoäänestyspaikkaan määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Koska jokaisessa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa
ennakkoäänestystä toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on
oltava yhtä aikaa saapuvilla, on henkilöitä nimettävä riittävästi esimerkiksi
sairaustapauksia varten.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Vihdin kunnassa kuntavaaleissa 2021

Kunnanhallitus on 23.11.2020 § 217 päättänyt määrätä vuoden 2021
kuntavaaleja varten Vihdin kuntaan seitsemän yleistä
ennakkoäänestyspaikkaa, joiden aukioloajat kotimaan yleisenä
ennakkoäänestysaikana 7.-13.4.2021. ovat seuraavia:

1) Pääkirjasto, Pisteenkaari 9, Nummela, jossa aukioloajat:
- ke ja to 9.00 - 20.00
- pe klo 9.00 - 18.00
- la ja su klo 10.00 - 15.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00

2) Prisma, Naaranpajuntie 3, Nummela, jossa aukioloajat:
- ke, to ja pe klo 9.00 - 20.00
- la ja su klo 10.00 - 18.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00

3) Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Kirkonkylä, jossa aukioloajat:
- ke, to ja pe klo 10.00 - 18.00
- la ja su klo 10.00 - 15.00
- ma ja ti klo 09.00 - 20.00

4) Vihtijärven koulu, Kouluntie 23, Vihtijärvi
- su klo 10.00 – 13.00



5) Vanjärven päiväkoti, Haagantie 15, Vanjärvi
- su klo 15.00 - 17.00

6) Vihdin lukio, Hiidenvedentie 3, Nummela
- ti klo 12.00 – 14.00

7) Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Nummelan toimipiste,
Ojakkalantie 2, Nummela

- to klo 11.00 – 13.00

Muutoksena edellisten eli vuoden 2017 kuntavaalien äänestyspaikkoihin
on kaksi: Ennakkoäänestyksen järjestäminen nuorten
äänestysaktiivisuuden parantamiseksi myös lukiossa ja Luksian Nummelan
toimipisteessä.

Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat

Vaalitoimitsijalle ei ole vaalilaissa säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.
Vaalitoimitsijaksi voidaan siten määrätä tehtävään kykenevä 18 vuotta
täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei kuitenkaan
saa olla vaalitoimitsija missään kunnassa. Puolisoilla tarkoitetaan
aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa (esimerkiksi
avoliitossa) ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia
säännöksiä.

Ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi on kyselty aiemmin
vaalitoimitsijoina toimineita sekä halukkaita muita henkilöitä.

Kun keskusvaalilautakunta on määrännyt yleisen ennakkoäänestyksen
vaalitoimitsijat, laatii keskusvaalilautakunnan sihteeri tai tämän
varahenkilö työvuoroluettelon jokaista yleistä ennakkoäänestyspaikkaa
varten. Keskusvaalilautakunnan sihteeri tai tämän varahenkilö vastaavat
ennakkoäänestyspaikkojen varustamisesta ja toiminnasta.

Koronapandemian aiheuttamia toimenpiteitä

Koronapandemian mahdollisesti jatkuessa kiinnitetään äänestäjien ja
toimitsijoiden turvallisuuteen huomiota. Toimitsijoiden pöydille
asennetaan pisarasuojat (läpinäkyvät pleksisuojat). Niin toimitsijoille kuin
äänestäjillekin suositellaan suu-nenäsuojien (maskien) käyttöä. Käsidesiä
on käytettävissä äänestyspaikoissa. Toimitsijoille tarjotaan mahdollisuus
käyttää suojakäsineitä. Äänestäjiä kannustetaan pitämään turvavälejä ja
jonojen ohjausta tehostetaan. Äänestyspaikan kalustus pyritään
järjestämään niin väljästi kuin tilojen puitteissa on mahdollista. Vanjärven
päiväkodissa äänestyspiste järjestetään tarvittaessa tilojen ahtauden takia
rakennuksen pihalle pystytetyissä messuteltoissa.



Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta määrää kotimaan yleisiin
ennakkoäänestyspaikkoihin 7.-13.4.2021 suoritettavien kuntavaalien
ennakkoäänestyksen ajaksi Vihdissä seuraavat vaalitoimitsijat:

1. Milla Cornea
2. Ottilia Heino
3. Eija Ikonen
4. Salla Napari
5. Minna Niemelä
6. Josefiina Oksanen
7. Marissa Purje
8. Wilho Pyrylä (uusi)
9. Minttu Ranta (uusi)
10. Heidi Remes
11. Miranna Saarni
12. Liisa Saastamoinen
13. Saga Seppä (uusi)
14. Aleksandra Suikkari (uusi)
15. Mariann Suikkari
16. Harri Sundbäck
17. Kaisa Suomala
18. Linnea Suomala (uusi)
19. Julia Säppi
20. Ruusu Tölli (uusi)
21. Soile Yli-Sissala

Keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin
täydentämään tarvittaessa ennakkoäänestystoimitsijoiden luetteloa.

Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Keskusvaalilautakunta § 4 01.02.2021

Vuoden 2021 kuntavaaleja koskevan kuulutuksen julkaiseminen ja ehdokashakemusten
vastaanottojärjestelmästä päättäminen

Keskusvaalilautakunta 01.02.2021 § 4
12/00.00.00.03/2021

Kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 49.1 §:n mukaan tiedotettava
kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
äänestysajoista niissä sekä vaalilain 67.3 §:n mukaan tiedotettava vaali-
päivästä ja äänestysalueiden äänestyspaikoista sillä tavalla kuin kunnan
ilmoitukset saatetaan tiedoksi (kuulutus).

Kuntalain 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.
Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella
siten, että asukasluvultaan 20.001 - 50.000 asukkaan kunnissa tulee olla
valtuutettuja vähintään 43. Vihdin kunnanvaltuusto on 21.9.2020 § 49
päättänyt, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden 2021
kuntavaaleissa 43 valtuutettua.

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on
toimitettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle
viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16.

Vaalilain 34 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen
määrää, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut
ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat
on annettava. Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava
tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi
viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava kuntavaaleissa sillä
tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Asiakirjojen vastaanottajaksi voidaan määrätä yksi tai useampi henkilö.
Tavallisesti asiakirjat määrätään annettavaksi sihteerille tai
puheenjohtajalle hänen työpaikallaan määrättyinä aikoina, esimerkiksi
virka-aikana. Siksi on aina määrättävä asiakirjojen jättämiselle säädetyn
määräajan viimeiset hetket.

Liite - Vuoden 2021 kuntavaaleja koskeva kuulutus

Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan kuulutuksen vuoden 2021
kuntavaalien järjestelyistä.



Kuulutus laitetaan nähtäville kunnan viralliselle ilmoitustaululle ja
keskusvaalilautakunnan kokoushuoneeseen (Vihdin kunnanviraston
koulutusluokka) ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla internetissä sekä
kunnanvaltuuston hyväksymissä ilmoituslehdissä (Luoteis-Uusimaa ja
Vihdin Uutiset). Lisäksi kuulutus lähetetään tiedoksi puolueiden
ilmoittamille vaaliasiamiehille.

Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet
Liite 1 Vihti_vaalikuulutus Kuntavaalit 2021

lehtikuulutus
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Keskusvaalilautakunta § 5 01.02.2021

Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja muun henkilökunnan valitseminen vuoden 2021 kuntavaaleja
varten

Keskusvaalilautakunta 01.02.2021 § 5
12/00.00.00.03/2021

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen
sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen
kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan
oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.

Vihdin kunnan hallintosäännön 54 §:n (toimielinten esittelijät) mukaan
keskusvaalilautakunnan esittelijänä toimii keskusvaalilautakunnan sihteeri.
Aikaisemmissa vaaleissa on Vihdin kunnan keskusvaalilautakunnan
sihteerinä toiminut hallintopäällikkö ja hänen varahenkilönään
konsernipalvelujen palvelukeskuksen viranhaltijoita. Vaalien
ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistustyöhön ja varsinaisen vaalipäivän
tuloslaskentaan tarvitaan myös muuta henkilökuntaa.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri järjestää näihin töihin tarvittavan avun.

Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Vihdin kunnan keskusvaalilautakunta ottaa vuoden 2021 kuntavaaleja
hoitamaan seuraavan henkilöstön:

Keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valitaan hallintopäällikkö Antti
Luukkanen ja hänen ensimmäiseksi varahenkilökseen (kun varsinainen
sihteeri on estynyt tai esteellinen sekä muutoinkin sihteeriä avustamaan)
tiedonhallinnan asiantuntija Sari Talka ja toiseksi varahenkilökseen
hallintojohtaja Noora Nordberg.

Keskusvaalilautakunta oikeuttaa lautakunnan sihteerin ottamaan
ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistustyöhön, varsinaisen vaalipäivän
tuloslaskentaan ja muihin kuntavaalien valmistelun edellyttämiin tehtäviin
tarvittavan henkilökunnan.

Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Keskusvaalilautakunta § 6 01.02.2021

Vaalitoimitsijoiden määrääminen vuoden 2021 kuntavaalien toimittamista varten
kotiäänestykseen Vihdissä

Keskusvaalilautakunta 01.02.2021 § 6
12/00.00.00.03/2021

Vaalilain 17 §:n mukaan kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat.
Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi
vaalitoimitsija. Vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan
keskusvaalilautakunta.

Laki ei estä keskusvaalilautakuntaa nimeämästä tehtävään aikaisempaan
tapaan vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Vihdin kunnassa
lähtökohtana on, että kotiäänestyksestä vastaavat edelleen
vaalitoimikunnan jäsenet tai varajäsenet. Tämä siksi, että kotiäänestäjät
ovat ikärakenteeltaan pääosin samanlaisia kuin laitosäänestyspaikoissa.
Lisäksi kotiäänestyksen vaalitoimitus on pitkälti samanlainen kuin
laitosäänestyksessä. Niin ikään menettely on vakiintunut ja monille
vaalitoimikunnan jäsenistä varajäsenistä on kertynyt runsaasti kokemusta
kotiäänestyksen suorittamisesta.

Vaalitoimitsijalle ei ole vaalilaissa säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.
Vaalitoimitsijaksi voidaan siten määrätä tehtävään kykenevä 18 vuotta
täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai
hänen puolisonsa [koskee myös avopuolisoa], lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei kuitenkaan saa olla vaalitoimitsija.

Vihdin kunnanhallitus ei ole vielä valinnut vuoden 2021 kuntavaalien
vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntaa.

Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2021 kuntavaalien kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoiksi Vihdissä kunnanhallituksen myöhemmin valitsemat
vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet. Ensisijaisesti kotiäänestyksen
vaalitoimitsijana toimii vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja ja toissijaisesti vaalitoimikunnan muut jäsenet ja
varajäsenet.

Keskusvaalilautakunta määrää tietyn määrän henkilöitä kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoiksi. Tämän jälkeen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
määrää näistä henkilöistä vaalitoimitsijat kunkin yksittäisen
kotiäänestyksen suorittamiseen.



Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Keskusvaalilautakunta § 7 01.02.2021

Ennakkoäänestysasiakirjojen vastaanottaminen ja äänenkäytön rekisteröiminen
vaalitietojärjestelmään / vuoden 2021 kuntavaalit

Keskusvaalilautakunta 01.02.2021 § 7
12/00.00.00.03/2021

Ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin
(vaalitietojärjestelmään) jo ennakkoäänestyspaikoissa, tulee merkitä
(kirjata) siihen keskusvaalilautakunnan toimesta ennen kuin (vaalipäivänä
vaalilautakuntien käytössä olevien) vaaliluetteloiden tulostus aloitetaan
(vuoden 2021 kuntavaaleissa keskiviikkona 14.4.2021 klo 19). Sen jälkeen
merkintä ennakkoäänestyksestä tehdään sekä vaaliluetteloihin että
äänioikeusrekisteriin.

Vaaleja koskevien määräysten mukaan ennakkoäänestysasiakirjoja
käsittelemässä on oltava samanaikaisesti paikalla aina vähintään kaksi
henkilöä.

Oikeusministeriön vaaliohjeiden mukaan keskusvaalilautakunnan on
määrättävä, miten sille toimitetaan keskusvaalilautakunnalle osoitetut
lähetekuoret kunnan alueella toimivista ennakkoäänestyspaikoista (omalle
kunnalle osoitetut lähetekuoret). Vaihtoehtoina on, että
ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat vievät henkilökohtaisesti
lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle jokaisen ennakkoäänestyspäivän
päätteeksi tai että keskusvaalilautakunnan edustaja hakee lähetekuoret
ennakkoäänestyspaikasta jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi tai
muina sovittavina aikoina.

Oman kunnan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi
ennakkoäänestysasiakirjoja saapuu seuraavilta tahoilta: vaalitoimikunnalta
(laitosäänestys), kotiäänestysten vaalitoimitsijoilta, muista yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista sekä ulkoasiainministeriön välityksellä Suomen
edustustoista ja suomalaisista laivoista.

Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta valtuuttaa lautakunnan sihteerin tai tämän
varahenkilön vastaanottamaan keskusvaalilautakunnalle saapuvat
ennakkoäänestyksen vaaliasiakirjat. Sihteeri ja tämän varahenkilö tai
sihteerin tarkastukseen ottama avustaja, aina kaksi yhdessä, tekevät
merkinnät äänioikeuden käytöstä vaalitietojärjestelmään.



Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että Vihdin keskusvaalilautakunnalle
osoitetut Vihdin alueella toimivien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnalle seuraavasti:
ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat tuovat henkilökohtaisesti
lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle tai keskusvaalilautakunnan edustaja
hakee lähetekuoret ennakkoäänestyspaikasta jokaisen
ennakkoäänestyspäivän päätteeksi.

Sekä asiakirjat luovuttavan ennakkoäänestystoimitsijan että asiakirjat
vastaanottavan keskusvaalilautakunnan edustajan on kuitattava
allekirjoituksellaan kulloisenkin päivän luovutus tapahtuneeksi.

Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Keskusvaalilautakunta § 8 01.02.2021

Vaalitietojärjestelmän käyttö Vihdin kunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa

Keskusvaalilautakunta 01.02.2021 § 8
12/00.00.00.03/2021

Oikeusministeriön hallinnoima vaalitietojärjestelmä muodostuu
seuraavista osajärjestelmistä (suluissa osajärjestelmää kunnassa käyttävä
viranomainen):

- pohjatietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta)
- ehdokastietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta)
- äänioikeustietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta, ennakkoäänestyksen
toimitsijat, vaalilautakunnat)
- mobiiliäänioikeuskysely (äänioikeustietojärjestelmän osa,
vaalitoimikunta)
- tuloslaskentajärjestelmä (keskusvaalilautakunta ja vaalilautakunnat)

Vaalitietojärjestelmää voivat kunnassa käyttää keskusvaalilautakunnan
lisäksi yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat, vaalitoimikunnan
jäsenet ja vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakunta.
Keskusvaalilautakunta päättää, missä laajuudessa vaalitietojärjestelmää
kunnassa käytetään.

Keskusvaalilautakunta

Vihdin kunnan keskusvaalilautakunta (sihteeri ja tämän varahenkilöt)
käyttävät vaalitietojärjestelmää mm. seuraavissa tilanteissa:
- kunnan vaaliorganisaation yhteystietojen ilmoittamisessa
- kunnan äänestyspaikkojen ilmoittamisessa
- kunnasta valittavien valtuutettujen määrän ilmoittamisessa
- vaaleissa ehdokkaana olevien ryhmien ja ehdokkaiden tietojen
ilmoittamisessa
- äänioikeutettujen tietojen hakemisessa koulutuksia ja
kenraaliharjoituksia varten
- äänioikeuskyselyissä (kotiäänestäjien äänioikeuden varmennus ennen
äänestystä, äänestäjien tiedustelut ym.)
- ns. jälkikirjauksissa (koti- ja laitosäänestykset sekä äänestykset muissa
ennakkoäänestyspaikoissa joissa äänioikeustietojärjestelmää ei ole
käytössä)
- äänioikeudenkäytön korjauksissa (jos ennakkoäänestyksessä tai
vaalipäivän äänestyksessä on äänioikeuden käyttö merkitty väärän
henkilön kohdalle)
- äänestäneiden määrän ja äänten määrän syöttämisessä
- erilaisten raporttien ottamisessa



Ennakkoäänestys

Vihdin kunnassa vaalitietojärjestelmää (äänioikeustietojärjestelmää)
käytetään kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa.

Lisäksi vuoden 2021 kuntavaaleissa vaalitoimikunta voi käyttää
vaalitietojärjestelmää (mobiiliäänioikeuskyselyä) äänioikeutettujen ja
heidän kotikuntansa tietojen hakemisessa.

Vaalipäivän äänestys

Sähköinen vaaliluettelo

Kaikki Vihdin kunnan äänestysalueiden vaalilautakunnat käyttävät
sähköistä vaaliluetteloa (äänioikeusrekisteriä) vaalipäivän äänestyksessä.
Sähköinen vaaliluettelo korvaa aikaisemmin käytössä olleen paperisen
vaaliluettelon. Käyttö vaatii tietokoneen ja yhteyden internettiin. Käyttäjät
tunnistautuvat sähköisellä henkilökortilla, henkilökohtaisilla
verkkopankkitunnuksilla, tiliin sitomattomilla pankkitunnuksilla (ns. pre
paid -tunnukset) tai mobiilivarmenteella.

Sähköisestä vaaliluettelosta löytyvät äänioikeutetun tiedot
henkilötunnuksen perusteella. Järjestelmässä näkyvät reaaliaikaisesti
paperisen luettelon tapaan kyseisessä äänestyspaikassa äänioikeutetut
henkilöt ja se, ovatko he jo äänestäneet. Lisäksi järjestelmästä näkyy
muiden kuin kyseisessä äänestyspaikassa äänioikeutettujen vaalipäivän
äänestyspaikka. Paperinen vaaliluettelo toimii varajärjestelmänä.

Sähköistä vaaliluetteloa käyttävät äänestyspaikat voivat halutessaan pitää
ns. kaksinkertaista kirjanpitoa eli tehdä merkinnät myös vaaliluetteloon.
Tähän mennessä Vihdin kunnan vaalilautakunnat ovat käyttäneet vain
sähköistä vaaliluetteloa. Tämäkin asia on kunkin vaalilautakunnan
puheenjohtajan ratkaistavissa.

Äänten paikallinen tallennus

Kaikki Vihdin kunnan äänestysalueiden vaalilautakunnat käyttävät äänten
paikallista tallennusta vaalipäivän äänestyksessä. Vaalilautakunnat
tallentavat äänestysalueensa vaalipäivänä äänestäneiden ja vaalipäivän
äänten lukumäärät suoraan tuloslaskentajärjestelmään.

Kunnassa on kuitenkin oltava äänten tallennuksen varajärjestely eli
ilmoituskeskus.

Sähköinen vaalipöytäkirja

Vaalilautakuntien on mahdollista käyttää sähköistä vaalipöytäkirjaa.
Vaalipöytäkirjan sisältö muodostuu automaattisesti taustalla sitä mukaa
kun vaalitietojärjestelmään (sähköiseen vaaliluetteloon,
tuloslaskentajärjestelmään) tallennetaan tietoja, jotka tulee



vaalipöytäkirjalla tai sen liitelomakkeella ilmoittaa. Loput puuttuvat tiedot
tallennetaan suoraan pöytäkirjaan tai sen liitteeseen.

Muut vaalipäivän järjestelyt

Vaalilautakunta voi ottaa avustavaa henkilöstöä äänestyslippujen
laskemista ja järjestämistä varten sekä äänioikeusrekisterin ja muiden
oikeusministeriön tietojärjestelmien käyttämistä varten.

Vihdin kunnan äänestysalueiden vaalilautakunnille järjestetään sähköisen
vaaliluettelon koulutuksia. Koulutukset järjestetään kunnanviraston
koulutusluokassa ja mahdollisesti myös etäyhteydellä.

Valtakunnallinen sähköisen vaaliluettelon käytön kenraaliharjoituksen
ajankohdasta saadaan tieto vasa myöhemmin.

Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa
vaalitietojärjestelmää käytetään Vihdin kunnassa keskusvaalilautakunnan
lisäksi vaalitoimikunnassa, kaikissa vaalipäivän äänestyspaikoissa sekä
kaikissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa, jollei sen käytölle ole erityisiä
esteitä.

Lisäksi kaikki Vihdin kunnan vaalilautakunnan käyttävät vaalipäivänä
sähköistä vaaliluetteloa ja äänten paikallista tallennusta.

Vaalilautakuntien puheenjohtajat päättävät, käytetäänkö
vaalilautakunnassa sähköistä vai paperista vaalipöytäkirjaa vai molempia.

Vaalilautakuntien puheenjohtajat voivat erityisestä syystä päättää käyttää
vain paperista vaaliluetteloa. Puheenjohtajat ratkaisevat oman
vaalilautakuntansa osalta itsenäisesti, haluavatko käyttää ns.
kaksinkertaista kirjanpitoa eli tehdä merkinnät myös paperisiin
vaaliluetteloihin.

Niin ikään vaalilautakuntien puheenjohtajilla on oikeus ottaa avustavaa
henkilöstöä äänestyslippujen laskemista ja järjestämistä sekä
äänioikeusrekisterin ja muiden oikeusministeriön tietojärjestelmien
käyttämistä varten.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että ennen vaalipäivää pidettävistä
vaalilautakuntien koulutustilaisuuksista ja kenraaliharjoituksesta
maksetaan luottamushenkilöosallistujille kunnan hallintosäännön 119 §:n
mukainen palkkio ja matkakustannusten korvaus. Mikäli esimerkiksi
koronapandemiasta johtuen on tarvetta pitää muita vaalipäivän
äänestykseen liittyviä koulutuksia, maksetaan myös niihin osallistuville
luottamushenkilöille edellä mainitut korvaukset.



Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Keskusvaalilautakunta § 9 01.02.2021

Selvitys vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyistä

Keskusvaalilautakunta 01.02.2021 § 9
12/00.00.00.03/2021

Keskusvaalilautakunnan sihteeri on koostanut luettelon tärkeimmistä
järjestelyistä vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan
näkökulmasta. Tavoitteena on turvata tarvittavien toimenpiteiden
toteutuminen vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

Vuoden 2021 kuntavaalien yksityiskohtaisia järjestelyjä kuvataan
Oikeusministeriön vaaliviranomaisille myöhemmin lähettämissä ohjeissa.
Kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitettu ohje on nro 1: "vaaliohjeet,
kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät". Tämä ohje jaetaan
keskusvaalilautakunnan jäsenille sekä viidelle ensimmäiselle varajäsenelle,
jotka eivät ole esteellisiä vuoden 2021 kuntavaaleissa.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri, tämän varahenkilöt osallistuvat
oikeusministeriön järjestämään vuoden 2021 kuntavaaleja koskevaan
koulutustilaisuuteen. Koulutus järjestetään koronapandemian takia
verkkokoulutuksena. Koulutuksen sisällöstä tiedotetaan
keskusvaalilautakunnalle myöhemmin.

Yleisiä ja vaalikohtaisia ohjeita löytyy internetistä Oikeusministeriön
ylläpitämiltä vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen kokouksessa tarkemmin
selostettavat vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyt.

Lisäksi keskusvaalilautakunta hyväksyy keskusvaalilautakunnan tulevien
kokousten ajankohdat vuoden 2021 kuntavaaleissa alla mainitusti.
Kokoukset pidetään kunnanviraston koulutusluokassa. Laskentakokouksia
lukuun ottamatta pyritään mahdollistamaan myös etäosallistuminen.

Kokousaika Asiasisältö

ma 15.3. klo 18 ehdokashakemusten tarkastus,
ryhmien järjestyksen määrääminen
yhdistelmässä



(ke 17.3. klo 18) vain tarvittaessa ehdokashakemusten
uudelleen käsittely ja päätökset

to 18.3. klo 16 ehdokaslistojen yhdistelmän
laatiminen

pe 16.4. klo 18 ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastaminen

su 18.4. klo 12 ennakkoäänten laskeminen

ma 19.4. klo 9 vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta

ke 21.4. klo 18 vaalien tuloksen vahvistaminen

Sunnuntain 18.4. ja maanantain 19.4. tarkastus- ja laskentakokouksiin
järjestetään tarvittaessa toimistohenkilöstä laskennan avuksi.

Päätös Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedokseen vuoden 2021 kuntavaalien
järjestelyt.

Lisäksi keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti tulevien kokousten
ajankohdat.
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Keskusvaalilautakunta § 10 01.02.2021

Uusien varavaltuutettujen määrääminen Vihdin kunnanvaltuustoon

Keskusvaalilautakunta 01.02.2021 § 10
20/00.00.01.02/2021

Vaalilain 93 §:n mukaan  jos valtuuston toimikauden aikana
varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja
kuntalain 11 §:n mukaisesti.

Vihdin kunnanvaltuusto on merkinnyt tai tulee merkitsemään tiedoksi alla
mainitut uusien varavaltuutettujen määräämiset:

Kunnanvaltuuston (kv) päätös tai
kunnanhallituksen (kh) esitys

Uusi varavaltuutettu

Kv 9.9.2019 § 45 Perussuomalaisten uusi 5.
varavaltuutettu Samppa Granlund.

Kv 11.11.2019 § 55 Suomen sosiaalidemokraattisen
puolueen uusi 10. varavaltuutettu
Arvo Keskinen.

Kv 2.3.2020 § 7 Kokoomuksen ja RKP:n uusi 11.
varavaltuutettu Tapani Pohjonen.

Kv 2.3.2020 § 9 Suomen Kristillisdemokraattisen
(KD) valtuustoryhmän uusi 2.
varavaltuutettu Tiina Haapala.

Kv 7.12.2020 § 70 Vihreiden uusi 4. varavaltuutettu
Gabriela Garavet.

Kh 18.1.2021 § 12 (kv 15.2.2021) Kokoomuksen-RKP:n uusi 11.
varavaltuutettu Toni Oksanen.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta päättää kunnanvaltuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrätä vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti
pykälätekstissä mainitut uudet varavaltuutetut.

Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.



Vihdin kunta Pöytäkirja 1/2021 23 (24)

Keskusvaalilautakunta § 11 01.02.2021

Ilmoitusasiat

Keskusvaalilautakunta 01.02.2021 § 11

1) Oikeusministeriö. Vuoden 2021 kuntavaalit: äänestyspaikkojen
määrääminen ja niistä ilmoittaminen, koronavirustilanteen
vaikutus, vaalitietojärjestelmän käyttö, koulutus ym. Kirje
1.10.2020 VN/20585/2020.

2) Kuntaliitto. Kuntavaalit 18.4.2021. Yleiskirje 9/2020 päivättynä
13.10.2020.

3) Kuntaliitto. Vaalikelpoisuus valtuustoon. Yleiskirje 10/2020
päivättynä 13.10.2020.

4) Vihdin kunnanvaltuusto 7.12.2020 § 68. Lisävarajäsenten
valitseminen keskusvaalilautakuntaan kuntavaaleja 2021 varten.

5) Digi- ja väestötietovirasto. Vuoden 2021 kuntavaalit:
Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen
ilmoittaminen. Kirje 18.12.2020 DVV/9007/2020.

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n no-
jalla tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.


