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Keskusvaalilautakunta § 23 12.04.2021 
 

 

 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   
Keskusvaalilautakunta 12.04.2021 § 23    
    
   

 
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 11 ensimmäiselle 
varajäsenelle, jotka eivät ole esteellisiä tai estyneitä osallistumaan 
keskusvaalilautakunnan työskentelyyn vuoden 2021 kuntavaaleissa. 
 
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 Keskusvaalilautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.   
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Keskusvaalilautakunta § 24 12.04.2021 
 

 

 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
   
Keskusvaalilautakunta 12.04.2021 § 24    
    
   

 
 Vihdin kunnan hallintosäännön 57 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toi-

mielimen päättämällä tavalla. Vakiintunut tapa on valita kaksi pöytäkirjan-
tarkastajaa 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 pöytäkirjatarkastajiksi seuraavat henkilöt: 
Markku Eurajoki ja Raimo Sainio. Pöytäkirja tarkastetaan 19.4.2021.   
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Keskusvaalilautakunta § 25 12.04.2021 
 

 

Vaalitoimitsijoiden määrääminen vuoden 2021 kuntavaalien toimittamista varten kotimaan yleisiin 
ennakkoäänestyspaikkoihin Vihdissä / ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021 
   
Keskusvaalilautakunta 12.04.2021 § 25    
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. 
 
Maaliskuussa 2021 päätti eduskunta muuttaa koronapandemian takia 
vaalilakia niin, että vaalien ajankohta siirrettiin touko-kesäkuun 
vaihteeseen. Samalla ennakkoäänestyksen aikaa pidennettiin viikosta 
kahteen viikkoon ajalla 25.6.-8.6. Uusi vaalipäivä on 13.6.2021. 
 
Yleiset ennakkoäänestyspaikat Vihdin kunnassa kuntavaaleissa 2021 
 
Kunnanhallitus on 22.3.2021 § 73 päättänyt määrätä vuoden 2021 
siirrettyjä kuntavaaleja varten Vihdin kuntaan seitsemän yleistä 
ennakkoäänestyspaikkaa, joiden aukioloajat kotimaan yleisenä 
ennakkoäänestysaikana 26.5.-8.6.2021. ovat seuraavia:  
 
1) Nummelan seurakuntakeskus, Kappelitie 5, Nummela 
 - 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 
 - 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 
 - ke, to ja pe klo 9.00 - 18.00 
 - la ja su klo 10.00 - 15.00 



 

 

 - ma ja ti klo 9.00 - 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 
 - torstai 27.5. klo 12.00 - 14.00 
  
7) Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Nummelan toimipiste, 

Ojakkalantie 2 
 - torstai 27.5. klo 11.00 - 13.00 
 
Kunnanhallituksen 23.11.2020 § 217 päättämiin yleisiin 
ennakkoäänestyspaikkoihin jouduttiin tekemään muutoksia. Muutosten 
syitä olivat seuraavat 
 

• Pääkirjaston sisäänkäyntiin tehdään touko-kesäkuun vaihteesta 
alkaen korjauksia, joiden takia pääkirjaston ennakkoäänestyspaikka 
ei ole käytössä. 

 

• Vihdin seurakunnan kanssa on neuvoteltu, että äänestyspaikkana 
voisi toimia pääkirjaston sijasta Nummelan seurakuntakeskus. 
Seurakuntakeskus sijaitsee näköyhteyden päässä pääkirjastosta 
Kappelitien vastakkaisella puolella. Pääkirjastoon saapuvien 
äänestäjien ohjaaminen uuteen äänestyspaikkaan on helppoa. 

 

• Liikekeskus Pääkonttorin äänestyspaikan aukioloaikoja 
yhtenäistetään suhteessa Nummelassa sijaitseviin 
äänestyspaikkoihin. Äänestysaika alkaa sekä Vihdin kirkonkylässä 
että Nummelassa maanantaista perjantaihin klo 9. Näin äänestäjien 
on helpompi tiedostaa äänestyspaikkojen aukioloajat kahden 
viikon ennakkoäänestyksen aikana.  

 

• Oppilaitosten lukuvuoden päättyminen aiheuttaa muutoksia lukion 
ja Luksian Nummelan toimipisteen äänestysaikoihin. Kummassakin 
paikassa äänestys toimitetaan vain yhtenä päivänä toukokuussa. 
Todennäköistä on, että koronapandemian vuoksi oppilaitoksiin 
voivat ennakkoäänestysaikana tulla vain oppilaat ja oppilaitosten 
henkilökunta.  

 
Muilta osin kunnanhallituksen 23.11.2020 § 217 päättämät yleiset 
ennakkoäänestyspaikat on varattu uutta ennakkoäänestyksen ajanjaksoa 
varten. 
 
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. 
 
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. 
 
Vihdin kunnan keskusvaalilautakunta valitsi toimitsijat 
ennakkoäänestyksen ajanjaksolle 7.-13.4.2021 päätöksellään 1.2.2021 § 3. 
Sen jälkeen eduskunta päätti muuttaa vaalilakia niin, että kuntavaalien 
ennakkoäänestys siirrettiin ajanjaksolle 26.5.-8.6. 
 
Kuntavaalien aikataulun siirrosta johtuen tiedusteltiin kaikilta 
keskusvaalilautakunnan valitsemilta ennakkoäänestyksen toimitsijoilta 
mahdollisuutta olla toimitsijana uudessa tilantessa. Sen lisäksi kartoitettiin 
myös muita toimitsijoiksi halukkaita henkilöitä. Tällöin ilmeni, että 
alustavan tiedon mukaan noin kolmasosa pystyisi olemaan 
vaalitoimitsijana kokoaikaisesti, kun taas osa pystyy tekemään työvuoroja 
vain rajoitetusti. 

 
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 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 26.5.-8.6.2021 suoritettavien kuntavaalien 
ennakkoäänestyksen ajaksi Vihdissä seuraavat vaalitoimitsijat: 
 



 

 

1. Julia Anttiroiko (uusi) 

2. Milla Cornea 

3. Ottilia Heino 

4. Jessika Hellgren (uusi) 

5. Johanna Hellgren (uusi) 

6. Sami Hellgren (uusi) 

7. Maija Huhta (uusi) 

8. Eija Ikonen 

9. Roope Jätyri 

10. Salla Napari 

11. Minna Niemelä 

12. Josefiina Oksanen 

13. Aino-Sofia Palosaari (uusi) 

14. Pauliina Pitkänen (uusi) 

15. Marissa Purje 

16. Wilho Pyrylä (uusi) 

17. Minttu Ranta (uusi) 

18. Heidi Remes 

19. Miranna Saarni 

20. Liisa Saastamoinen 

21. Saga Seppä (uusi) 

22. Aleksandra Suikkari (uusi) 

23. Mariann Suikkari 

24. Harri Sundbäck 

25. Kaisa Suomala 

26. Linnea Suomala (uusi) 

27. Julia Säppi 

28. Rasmus Uusipaikka (uusi) 

29. Soile Yli-Sissala 

 
Lisäksi keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin 
täydentämään tarvittaessa ennakkoäänestystoimitsijoiden luetteloa. 
 

Käsittely Keskustelun kuluessa keskusvaalilautakunnan sihteeri teki ehdotukseen 
seuraavan lisäyksen: ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden listaan 
lisätään Marja Sainio ja Heidi Sume-Hänninen. 

 
Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen keskusvaalilautakunnan 

sihteerin kokouksessa esittämällä lisäyksellä muutettuna.  
 

Keskusvaalilautakunta määräsi kotimaan yleisiin 
ennakkoäänestyspaikkoihin 26.5.-8.6.2021 suoritettavien kuntavaalien 
ennakkoäänestyksen ajaksi Vihdissä seuraavat vaalitoimitsijat: 
 

1. Anttiroiko Julia (uusi) 

2. Cornea Milla 

3. Heino Ottilia 

4. Hellgren Jessika (uusi) 

5. Hellgren Johanna (uusi) 



 

 

6. Hellgren Sami (uusi) 

7. Huhta Maija (uusi) 

8. Ikonen Eija 

9. Jätyri Roope 

10. Napari Salla 

11. Niemelä Minna 

12. Oksanen Josefiina 

13. Palosaari Aino-Sofia (uusi) 

14. Pitkänen Pauliina (uusi) 

15. Purje Marissa 

16. Pyrylä Wilho (uusi) 

17. Ranta Minttu (uusi) 

18. Remes Heidi 

19. Saarni Miranna 

20. Saastamoinen Liisa 

21. Sainio Marja (uusi) 

22. Sume-Hänninen Heidi (uusi) 

23. Seppä Saga (uusi) 

24. Suikkari Aleksandra (uusi) 

25. Suikkari Mariann 

26. Sundbäck Harri 

27. Suomala Kaisa 

28. Suomala Linnea (uusi) 

29. Säppi Julia 

30. Uusipaikka Rasmus (uusi) 

31. Yli-Sissala Soile 

 
Lisäksi keskusvaalilautakunta valtuutti keskusvaalilautakunnan sihteerin 
täydentämään tarvittaessa ennakkoäänestystoimitsijoiden luetteloa.
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Keskusvaalilautakunta § 26 12.04.2021 
 

 

Vuoden 2021 kuntavaaleja koskevan kuulutuksen julkaiseminen ja ehdokashakemusten 
vastaanottojärjestelmästä päättäminen / kuntavaalit 13.6.2021 
   
Keskusvaalilautakunta 12.04.2021 § 26    
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.  
 
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. 
 
Alkuperäisen vuoden 2021 kuntavaalien aikataulun (vaalipäivä 18.4.) 
mukaan puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 
toimitettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle 
viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16. Touko-kesäkuulle siirrettyjen 
vaalien vastaava ajankohta on 4.5.2021 ennen klo 16.  
 
Vihdin kunnan keskusvaalilautakunta päätti vuoden 2021 kuntavaalien 
alkuperäisen vaalipäivän (18.4.) mukaisen kuulutuksen sisällöstä 1.2.2021 
§ 4. Touko-kesäkuulle siirrettyjen vaalien kuulutukseen on tullut joitakin 
muutoksia vaalilain muutoksen ja koronapandemian perusteella: 
 



 

 

• Alkuperäisen vaalipäivän mukaiseen määräaikaan 9.3.2021 mennessä 
toimitetut ehdokashakemusasiakirjat ovat sellaisenaan voimassa myös 
touko-kesäkuun vaihteeseen siirretyissä vaaleissa, ellei niitä muuteta. 

 

• Kuulutuksessa annetaan toimintaohjeet äänestäjille, joilla on 
ennakkoäänestyksen tai vaalipäivän aikana mahdollisia koronaoireita 
(flunssa tai koronakaranteeni). Ohjeistus perustuu oikeusministeriön, 
THL:n ja Kuntaliiton ohjeisiin ja suosituksiin. 

 

• Kotiäänestyksen ilmoittautumisen määräaika osuu nyt 
ennakkoäänestysajan keskivaiheille. Tämä johtuu siitä, että 
ennakkoäänestysaika on pidentynyt kahteen viikkoon. Tämä vaikuttaa 
laitosäänestyksen ja kotiäänestyksen ajankohtien ja reittien 
määrittämiseen. 

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

 
Liite - Vuoden 2021 kuntavaaleja koskeva kuulutus (vaalipäivä 13.6.2021) 
 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan kuulutuksen vuoden 2021 

kuntavaalien järjestelyistä.  
 
Lisäksi keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin 
tekemään tarvittaessa muutoksia kuulutukseen. Muutostarpeita voi tulla 
esiin esimerkiksi kuntavaalien ajankohdan siirrosta tai koronapandemiasta 
johtuen. 
 
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 

SIIRRETYT VAALIT PUHDAS 
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Keskusvaalilautakunta § 27 12.04.2021 
 

 

Selvitys vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyistä / vaalipäivä 13.6.2021 
   
Keskusvaalilautakunta 12.04.2021 § 27    
12/00.00.00.03/2021  
 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri on koostanut luettelon tärkeimmistä 
järjestelyistä vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan 
näkökulmasta. Järjestelyjen aikataulutus on päivitetty eduskunnan 
muutettua vaalilakia niin, että kuntavaalien äänestysaika siirrettiin touko-
kesäkuun vaihteeseen. Siirrettyjen vaalien ennakkoäänestys toimitetaan 
26.5.-8.6. ja vaalipäivä on 13.6.2021.  
 
Keskusvaalilautakunnan toivomuksesta on kokousten alkamisaikoja 
aikaistettu. Pääsääntöisesti muut kuin laskentakokoukset alkavat klo 16, 
ellei vaalilaissa ole toisin määrätty.  
 
Vuoden 2021 kuntavaalien yksityiskohtaisia järjestelyjä kuvataan 
Oikeusministeriön vaaliviranomaisille myöhemmin lähettämissä ohjeissa. 
Kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitettu ohje on nro 1: "vaaliohjeet, 
kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät". Tämä ohje on jaettu 
keskusvaalilautakunnan jäsenille sekä kokoukseen osallistuneille 
varajäsenille aiemmin. Ohje on saatavissa keskusvaalilautakunnan 
sihteeriltä joko paperisena tai sähköisenä versiona.  
 
Keskusvaalilautakunnan sihteeri on osallistunut oikeusministeriön 
etäyhteydellä järjestämiin vuoden 2021 kuntavaaleja koskeviin 
vaaliklinikoihin. Vaaliklinikoissa oikeusministeriö ja Kuntaliitto ovat 
tiedottaneet erityisesti kuntavaalien aikataulun siirtämisen ja 
koronapandemian aiheuttamista toimepiteistä. Lisäksi eri kuntien 
keskusvaalilautakuntien sihteerit ovat voineet esittää kysymyksiä. 
Osanotto vaaliklinikoihin on ollut runsasta ja palaute niiden järjestämisestä 
myönteistä. 
 
Yleisiä ja vaalikohtaisia ohjeita kuten myös ohjeita koronapandemian 
aiheuttamiin varautumistoimenpiteisiin 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 siirrettyjen vuoden 2021 kuntavaalien (vaalipäivä 13.6.2021) 
järjestelyt. 
 



 

 

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

Kokousaika Asiasisältö 
 

ma 10.5. klo 16 ehdokashakemusten tarkastus, 
ryhmien järjestyksen määrääminen 
yhdistelmässä 
 

(ke 12.5. klo 16) vain tarvittaessa ehdokashakemusten 
uudelleen käsittely ja päätökset 
 

pe 14.5. klo 14 ehdokaslistojen yhdistelmän 
laatiminen 
 

pe 11.6. klo 19 
 

ennakkoäänestysasiakirjojen 
tarkastaminen 
 

su 13.6. klo 12 ennakkoäänten laskeminen 
 

ma 14.6. klo 9 vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta 
 

ke 16.6. klo 18 vaalien tuloksen vahvistaminen 

 
Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 23, § 24, § 25, § 26, § 27 

 

Muutoksenhakukielto 

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

 

 


