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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   
Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 28    
    
   

 
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 
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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 päätösvaltaiseksi.   
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
   
Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 29    
    
   

 
 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 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Eurajoki ja Raimo Sainio.   
 

Pöytäkirja tarkastetaan 17.5.2021.
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Vihdin kunnan keskusvaalilautakunnalle toimitettujen ehdokashakemusasiakirjojen tarkastaminen 
/ kuntavaalit 2021 (vaalipäivä 13.6.2021) 
   
Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 30    
12/00.00.00.03/2021  
 

Valmistavassa käsittelyssä 10.5.2021 keskusvaalilautakunnan tehtävänä on 
vaalilain 35 §:n mukaan tutkia ehdokashakemusasiakirjojen 
asianmukaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, onko ehdokashakemukset ja muut 
vaadittavat asiakirjat jätetty laissa säädetyssä määräajassa ja onko 
asiakirjat laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin 
sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen 
muutoin laissa säädettyä estettä.  
 
Vaalilain 36 §:n mukaan puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan 
kuulumattoman valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehelle on viipymättä 
huomautettava, jos: 
 

1) ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei 
ole tehty tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten 
mukaisesti taikka ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa 
edellytettyjä asiakirjoja; 
 

2) ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta 
syystä voida pitää lainmukaisina; taikka 
 

3) ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka 
on asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla 
listalla. 

 
Vaalilain 38 §:n mukaan vaaliasiamiehillä, joille huomautuksia on tehty, on 
kuntavaaleissa 2021 oikeus viimeistään keskiviikkona 12.5. ennen kello 16 
tehdä huomautuksista johtuvat oikaisut sekä täydentää 
ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa 
vaaliasiamiehillä on oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, 
ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia. Jos huomautus 
koskee ilmoitusta vaaliliitosta, puolueiden vaaliasiamiehillä on oikeus 
antaa yhteinen kirjallinen ehdotuksensa ilmoituksen oikaisemiseksi. 
 
Jos huomautus on tehty 36 §:n 3 momentin 3 kohdassa mainitusta syystä, 
vaaliasiamiehellä on oikeus tämän pykälän 1 momentissa säädetyn ajan 
kuluessa poistaa ensin mainitussa lainkohdassa tarkoitettu ehdokas. 
 
Vaalilain 146 §:n mukaan kuntavaaleissa voivat ehdokkaita asettaa 
puolueet ja äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen. 
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Vaalilain 147 §:n perusteella puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on 
oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään valittavien valtuutettujen 
puolitoistakertainen määrä ehdokkaita. Vihdissä tämä tarkoittaa enintään 
64 ehdokasta/ryhmä.  
 
Vaalilain 148 §:n mukaan sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa aset-
taa vain yhden puolueen tai yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. 
 
Vaalilain 149 §:n mukaan puolueen ehdokkaat asettaa puolueen kunnan 
keskusvaalilautakunnalle ilmoittama puolueen henkilöjäseniä kunnassa 
edustava yhdistys.  
 
Vaalilain 150 §:ssä on säännökset valitsijayhdistyksen perustamisesta. 
Säännöksessä todetaan, että valitsijayhdistyksen perustamiseen 
ehdokkaan asettamiseksi kuntavaaleja varten tarvitaan vähintään 
kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta. Äänioikeutettu voi olla 
jäsenenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jäsenenä kahdessa 
tai useammassa valitsijayhdistyksessä, kunnan keskusvaalilautakunnan on 
poistettava hänen nimensä kaikista perustamisasiakirjoista. 
 
Edelleen vaalilain 150 §:ssä määrätään, että valitsijayhdistys perustetaan 
laatimalla päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, jossa on oltava 
seuraavat tiedot: 
 

1) maininta siitä, mitkä kuntavaalit ovat kyseessä; 
 

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua 
käyttäen; 
 

3) jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika ja osoite; 
 

4) jokaisen jäsenen allekirjoittama vakuutus siitä, että hän on 
kysymyksessä olevissa vaaleissa asianomaisessa kunnassa 
äänioikeutettu; 
 

5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimi ja 
yhteystiedot. 

 
Vaalilain 151 §:n mukaan kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella ja eh-
dokkaan asettavalla valitsijayhdistyksellä tulee olla vaaliasiamies ja 
jokaisella vaaliasiamiehellä varamies. Lisäksi yhteislistan muodostaneitten 
valitsijayhdistysten on valtuutettava jonkin valitsijayhdistyksen 
vaaliasiamies toimimaan yhteislistan vaaliasiamiehenä ja toinen hänen 
varamiehenään. Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei saa olla toisen 
puolueen tai yhteislistan vaaliasiamiehenä. Valitsijayhdistyksen 
vaaliasiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamiehenä eikä muun yhteislistan 
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vaaliasiamiehenä kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuuluu eikä 
toisen valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehenä. Puolueen tai 
valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla kunnan 
keskusvaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaaliasiamiehen 
puolesta saa tässä laissa tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oikaisun 
tehdä hänen kirjallisesti valtuuttamansa henkilö. Mitä tässä laissa 
säädetään puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehestä, 
on soveltuvin osin voimassa hänen varamiehestään. 
 
Vaalilain 152 §:n perusteella puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen 
vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus vuoden 2021 kuntavaaleja 
varten kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen kello 
16. 
 
Vaalilain 153 §:n mukaan puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja 
allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuutettava siinä, että ehdokkaat 
ovat vaalikelpoisia. Puolueen ehdokashakemukseen on liitettävä: 
 

1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on mainittava siinä 
järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä 
asetetaan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi 
enintään kahta ilmaisua käyttäen; etunimen rinnalla tai sen sijasta 
voidaan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai 
etunimeä lyhennettynä; ehdokaslistassa ei saa olla muita 
merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden 
täsmentämiseksi; 
 

2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan 
varustettu suostumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi ja 
suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei hän 
ole samoissa vaaleissa suostunut toisen puolueen eikä 
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi; 
 

3) puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen antama ilmoitus siitä, 
että yhdistys, jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, 
edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnassa; ja 
 

4) puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitus puolueen 
vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimestä, 
henkilötunnuksesta ja yhteystiedoista sekä yhdistyksen puolueen 
vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antama valtakirja. 

 
Vaalilain 154 §:n mukaan jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä 
vaaliliitoksi, siitä on laadittava yhteinen ilmoitus, jossa luetellaan 
vaaliliittoon yhtyvät puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhtyvien 
puolueiden vaaliasiamiesten on allekirjoitettava. Vaaliliittoon yhtyneen 
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puolueen vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus kunnan 
keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti puolueen ehdokashakemuksen 
kanssa. 
 
Vaalilain 155 §:n mukaan valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 
päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus, merkittävä siihen 
henkilötunnuksensa sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on 
vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet 
perustamisasiakirjan. Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen on 
liitettävä: 
 

1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaasta on 
153 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot; 
 

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu 
suostumus hänet asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja 
suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei hän 
ole samoissa vaaleissa suostunut toisen valitsijayhdistyksen eikä 
puolueen ehdokkaaksi; ja 
 

3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja.  

 
Vaalilain 156 §:n mukaan  
 

- jos valitsijayhdistys on sopinut yhteislistasta yhden tai useamman 
muun valitsijayhdistyksen kanssa, ilmoitus yhteislistasta ja siihen 
kuuluvista valitsijayhdistyksistä sekä niiden ehdokkaista siinä 
järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä 
asetetaan on annettava samanaikaisesti valitsijayhdistyksen 
ehdokashakemuksen kanssa. Ilmoituksen allekirjoittavat yhteislistan 
muodostaneiden valitsijayhdistysten vaaliasiamiehet. 
 

- Ilmoituksessa on lisäksi mainittava yhteislistan vaaliasiamiehen ja 
hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot. 
 

- Ilmoituksessa voidaan ehdottaa ehdokaslistojen yhdistelmään 
otettavaksi yhteislistan nimitys, johon tulee sisältyä sana 
"yhteislista". Nimitys ei saa olla sopimaton eikä merkitykseltään 
yleistävästi tai muutoin harhaanjohtava. Nimitykseen voi aina sisältyä 
yhdistysrekisteriin merkitty nimi, jonka käyttämiseen yhteislistan 
muodostaneet valitsijayhdistykset ovat saaneet yhdistykseltä 
todisteellisesti luvan. Nimitykseen ei kuitenkaan saa sisältyä 
puoluerekisteriin merkityn puolueen nimeä. 

 
Kuntalain 71 §:n (yleinen vaalikelpoisuus) mukaan valtuutetun yleisen 
vaalikelpoisuuden edellytykset ovat: 
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1) henkilöllä on kotikunta siinä kunnassa, jossa hän on ehdokkaana; 
 

2) henkilöllä on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä 
vuonna, jona valtuutetut valitaan; ja 
 

3) henkilö ei ole vajaavaltainen. 

 
Edelleen kuntalain 70 §:n mukaan ehdokkaaksi valtuustoon valitsemista 
varten voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen 
suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen.  
 
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuuston ei ole: 
 

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa 
koskevia valvontatehtäviä; 
 

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen 
tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen 
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 
 

3) kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa 
tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; eikä 
 

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän 
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 
kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. 

 
Lisäksi kuntalain 72 §:ssä on mainittu, että edellä tarkoitetussa 
palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde 
päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.  
 
Vuoden 2021 kuntavaalien siirrosta annetun lain (256/2021) mukaan 
vanhan aikataulun (määräaika 9.3.2021) mukaisesti jätetyt 
ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta 
vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5. mennessä. 
Määräaikaan eli 4.5.2021 klo 16 mennessä on keskusvaalilautakunnalle 
jätetty liitteenä olevien ryhmien ehdokashakemukset. Tiedot ovat 
julkisuuslain mukaan julkisia. 

 
Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798 
 
Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
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Ehdotus Keskusvaalilautakunta päättää Vihdin kunnan keskusvaalilautakunnalle 
saapuneiden vuoden 2021 kuntavaalien (vaalipäivä 13.6.2021) 
ehdokashakemusasiakirjojen hyväksymisestä seuraavaa: 
 

- Kaikkien liitteessä mainittujen puolueiden ja valitsijayhdistyksen 
ehdokashakemusasiakirjat mukaan lukien ilmoitus vaaliliitosta ovat 
saapuneet määräaikaan mennessä ja ne ovat lainmukaisia; ja 
 

- Kaikkien liitteessä mainittujen puolueiden ja valitsijayhdistyksen 
ehdokashakemusasiakirjoissa olevien ehdokkaiden 
vaalikelpoisuudelle ei ole ilmennyt esteitä. 

 
Käsittely Keskustelun kuluessa keskusvaalilautakunnan sihteeri tiedotti kahdesta 

nimikemuutoksesta ehdokashakemusasiakirjoihin: 
 

1) Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ehdokkaalle Erkki Jokela 
on lisätty vaaliasiamiehen pyynnöstä toinen nimike 
”aluetyönjohtaja”, korjattu nimike kokonaisuudessaan ”eläkeläinen, 
aluetyönjohtaja”. 
 

2) Kansallisen Kokoomuksen ehdokkaalle Tauno Paloranta on lisätty 
vaaliasiamiehen pyynnöstä toinen nimike ”yrittäjä”, korjattu nimike 
kokonaisuudessaan ”toimitusjohtaja, yrittäjä”. 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.   
Liitteet 
 Liite 1 Vihti ehdokkaat Kuntavaalit päivitetty 10 

05 2021 
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Puolueiden, vaaliliiton ja yhteislistan keskinäisen järjestyksen määrääminen ehdokaslistojen 
yhdistelmää varten / kuntavaalit 2021 (vaalipäivä 13.6.2021) 
   
Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 31    
12/00.00.00.03/2021  
 

Vaalilain 37 §:n ja vuoden 2021 kuntavaalien siirtämistä koskevan lain 
(256/2021) mukaan keskusvaalilautakunta määrää 10.5.2021 
kokouksessaan puolueiden, vaaliliiton ja valitsijayhdistyksen keskinäisen 
järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää varten. 
 
Kuntavaaleissa ehdokkaiden järjestys määräytyy seuraavasti: 
 

1) Ensin arvotaan vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja 
vaaliliittojen keskinäinen järjestys, koska puolueet sijoitetaan 
ehdokaslistojen yhdistelmään ensimmäisinä. 
 

2) Seuraavaksi arvotaan kunkin vaaliliiton sisäpuolella sen 
muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys. Näin ovat kaikki 
puolueet järjestyksessä. Puolueen ehdokkaat kunkin puolueen 
sisällä ovat siinä järjestyksessä, mikä vaaliasiamiehen tekemässä 
ehdokashakemuksessa on ilmoitettu. 
 

3) Viimeiseksi arvotaan yhteislistojen keskinäinen järjestys. Yhteislistan 
sisäpuolella valitsijayhdistykset pysyvät siinä järjestyksessä, mihin 
heidät on ilmoituksessa yhteislistasta asetettu. 
 

4) Lopuksi yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset jär-
jestetään vaalilain 37.2 §:n mukaan aakkosjärjestykseen. 

 
Arvonta voidaan suorittaa esimerkiksi siten, että kukin 
keskusvaalilautakunnan jäsen, puheenjohtaja ensimmäisenä, nostaa 
vuorollaan rullalle käärityn tai taitellun paperiliuskan, johon on kirjoitettu  
 

1) ensimmäisessä arvonnassa kunkin ehdokashakemuksen jättäneen 
puolueen ja vaaliliiton nimi; 
 

2) toisessa arvonnassa kunkin vaaliliiton sisäpuolella sen 
muodostaneiden puolueiden nimi; 
 

3) kolmannessa arvonnassa kunkin yhteislistan nimi, jos yhteislistoja 
on useampi kuin yksi. 

 
Arpalipukkeisiin voidaan merkitä nostojärjestyksessä järjestysnumero, joka 
osoittaa arvonnan tuloksena saadun järjestyksen. Arpalipukkeet liitetään 
pöytäkirjaan. 



 
Vihdin kunta Pöytäkirja 5/2021  13 (23) 
 
Keskusvaalilautakunta § 31 10.05.2021 
 

 

 
Vuoden 2021 kuntavaaleissa arvonta voidaan myös tehdä 
vaalitietojärjestelmän avulla.  
 
Ehdokaslistojen yhdistelmän laatii keskusvaalilautakunta vasta 14.5.2021 
kokouksessaan. Tällöin määräytyvät lopullisesti myös ehdokasnumerot. 
 

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

 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta suorittaa 
 

- suorittaa ensin arvonnan puolueiden ja vaaliliiton keskinäisestä 
järjestyksestä; 
 

- suorittaa toiseksi arvonnan vaaliliiton muodostaneiden puolueiden 
keskinäisestä järjestyksestä; ja 
 

- toteaa, että yhteislista sijoitetaan puolueiden ja vaaliliiton jälkeen 
vaalilain 37 §:n ja 41 §:n mukaisesti. 

 
Päätös Keskusvaalilautakunta suoritti ensimmäisessä vaiheessa arvonnan 

puolueiden ja vaaliliiton keskinäiseksi järjestykseksi ehdokaslistojen 
yhdistelmää varten.     

 
Arvonta toimitettiin siten, että ensin paperiliuskat, joihin kuhunkin oli 
kirjoitettu ehdokaslistan jättäneen puolueen ja vaaliliiton nimi, taitettiin 
neljään osaan. Sen jälkeen paperiliuskat laitettiin arvontalaatikkoon ja 
liuskat sekoitettiin. Sen jälkeen kukin läsnäoleva lautakunnan jäsen nosti 
vuorollaan paperiliuskan. Jokaiseen nostettuun arpalipukkeeseen 
(paperiliuskaan) merkittiin yhdestä alkaen liuskan järjestysnumero. 
 
Arvonnassa muodostui puolueiden ja vaaliliiton keskinäinen järjestys 
ehdokaslistojen yhdistelmässä seuraavaksi:  
 

1. Kristallipuolue 

2. Vaaliliitto KOK+RKP 

3. Vihreä liitto 

4. Suomen Keskusta 

5. Suomen Kansa Ensin 

6. Feministinen Puolue 

7. Liike Nyt 

8. Perussuomalaiset 

9. Vasemmistoliitto 

10. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
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11. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 

 
Toisessa vaiheessa arvottiin vaaliliiton muodostaneiden puolueiden 
keskinäinen järjestys. Arvonta toimitettiin siten, että ensin paperiliuskat, 
joihin kuhunkin oli kirjoitettu vaaliliiton muodostaneiden puolueiden nimi, 
taitettiin neljään osaan. Sen jälkeen paperiliuskat laitettiin 
arvontalaatikkoon ja liuskat sekoitettiin. Sen jälkeen yksi lautakunnan 
jäsen nosti paperiliuskan. Nostettuun arpalipukkeeseen (paperiliuskaan) 
merkittiin liuskan järjestysnumero 1. Arvontalaatikkoon jäljelle jääneeseen 
arpalipukkeeseen (paperiliuskaan) merkittiin liuskan järjestysnumeroksi 2. 
 
Toisen vaiheen arvonnassa muodostui vaaliliiton muodostaneiden 
puolueiden keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä 
seuraavaksi:  
 

1. Suomen ruotsalainen kansanpuolue 

2. Kansallinen Kokoomus 

 
Vaalilain 37 §:n ja 41 §:n mukaan valitsijayhdistys (Panu Huuhtanen) 
sijoitetaan ehdokaslistojen yhdistelmään puolueiden ja vaaliliiton jälkeen. 
 
 
Liitteet 
 Liite 

2 
Arvontalipukkeet pöytäkirjan liite 2 
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Vaalitoimitsijoiden määrääminen vuoden 2021 kuntavaalien toimittamista varten kotimaan yleisiin 
ennakkoäänestyspaikkoihin Vihdissä / ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021 
   
Keskusvaalilautakunta 12.04.2021 § 25  
  
 

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 
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 - 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.  
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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 
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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. 
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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 
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Lisäksi keskusvaalilautakunta valtuutti keskusvaalilautakunnan sihteerin 
täydentämään tarvittaessa ennakkoäänestystoimitsijoiden luetteloa. 

 

Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 32    
12/00.00.00.03/2021  
 

Ennakkoäänestyksen toimitsijoiden listaukseen on tullut eräitä 
muutostarpeita.  
 

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. Anttiroiko Julia (uusi) 

2. Cornea Milla 

3. Heino Ottilia 

4. Hellgren Jessika (uusi) 

5. Hellgren Johanna (uusi) 

6. Hellgren Sami (uusi) 

7. Ikonen Eija 

8. Napari Salla 

9. Niemelä Minna 

10. Palosaari Aino-Sofia (uusi) 

11. Palosaari Annika (uusi) 

12. Pitkänen Pauliina (uusi) 

13. Purje Marissa 

14. Pyrylä Wilho (uusi) 

15. Ranta Minttu (uusi) 

16. Remes Heidi 

17. Saarni Miranna 

18. Saastamoinen Liisa 

19. Sainio Marja (uusi) 

20. Savinko Paula 

21. Seppä Saga (uusi) 

22. Suikkari Aleksandra (uusi) 

23. Suikkari Mariann 

24. Sume-Hänninen Heidi (uusi) 

25. Sundbäck Harri 

26. Suomala Kaisa 

27. Suomala Linnea (uusi) 
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28. Säppi Julia 

29. Uusipaikka Rasmus (uusi) 

30. Yli-Sissala Soile 

 
Lisäksi keskusvaalilautakunta valtuutti keskusvaalilautakunnan sihteerin 
täydentämään tarvittaessa ennakkoäänestystoimitsijoiden luetteloa. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Seuraavan kokouksen ajankohta 
   
Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 33    
      
 

  
  

 
Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen, että seuraava kokous pide-

tään perjantaina 14.5. klo 14 alkaen kunnanviraston koulutusluokassa.  
 

Tässä kokouksessa laaditaan vuoden 2021 kuntavaalien (vaalipäivä 
13.6.2021) ehdokaslistojen yhdistelmä.  

 
 Myös tähän kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Etäosal-

listuminen järjestetään Microsoft Teams -yhteydellä. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.   
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33 

 

Muutoksenhakukielto 

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

 

 


