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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Palojärvi Martti puheenjohtaja  
 Eurajoki Markku 1.varajäsen  
 Sainio Raimo 2.varajäsen  
 Sume-Hänninen Heidi 5.varajäsen Etäyhteydellä 
 Rinne Riitta 7.varajäsen  
 Antti Luukkanen  pöytäkirjanpitäjä  

 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 Martti Palojärvi Antti Luukkanen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 34 - 38 
 
Pöytäkirjan tarkastus 17.5.2021 
 
 
 Riitta Rinne Raimo Sainio 
  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Kunnan yleisessä tietoverkossa 17.5.2021 alkaen     
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   
Keskusvaalilautakunta 14.05.2021 § 34    
    
   

 
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. 
 
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 
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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 14.05.2021 § 35    
    
   

 
 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 Riitta Rinne ja Raimo Sainio. Pöytäkirja 
tarkastetaan 17.5.2021 mennessä.   
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Vihdin kunnan ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen / vuoden 2021 kuntavaalit (vaalipäivä 
13.6.2021) 
   
Keskusvaalilautakunta 14.05.2021 § 36    
12/00.00.00.03/2021  
 

Vaalilain säännökset ehdokaslistojen yhdistelmästä 
 
Vaalilain 41 §:ssä (Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen) säädetään mm. 
seuraavaa: 
 

Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on laadittava 31. 
päivänä ennen vaalipäivää [vuoden 2021 siirretyissä 
kuntavaaleissa 14.5.2021.2021] viimeistään kello 16 aloitettavassa 
kokouksessaan ehdokaslistojen yhdistelmä, jossa on samalle 
puolelle lehteä painettuna: 
 
1) yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mitä vaaleja varten 
yhdistelmä on laadittu; sekä 
 
2) puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan 
kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat. 
 
Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton muodostaneiden 
puolueiden ehdokaslistat sekä yhteislistat ja yhteislistaan 
kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat sijoitetaan 37 
§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun [keskusvaalilautakunnan 
10.5.2021 määräämään ja arpomaan] järjestykseen siten, että 
ensin ovat puolueiden ehdokaslistat ryhmiteltyinä vasemmalta 
oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla ryhmiteltyinä ja 
lopuksi yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten 
ehdokaslistat aakkosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille annetaan 
tässä järjestyksessä numerot alkaen numerosta 2. 
 
Jos puolueita, vaaliliittoja tai yhteislistoja on niin paljon, että 
niiden ryhmittely vasemmalta oikealle oleellisesti haittaisi 
yhdistelmän luettavuutta, ne tai osa niistä voidaan ryhmitellä 
yhdistelmään arvonnan mukaista järjestystä noudattaen myös 
allekkain. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat 
erotetaan riittävän selkeästi vaaliliittoon kuulumattomien 
puolueiden ehdokaslistoista. Vaaliliiton muodostaneiden 
puolueiden ehdokaslistojen alapuolelle tehdään merkintä siitä, 
että kyseiset puolueet ovat vaaliliitossa. 
 
Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaiden tiedot merkitään 
asianomaisen puolueen nimen tai yhteislistan nimityksen alle 
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ryhmiteltyinä yhdelle tai useammalle palstalle ylhäältä alaspäin. 
Yhteislistaan kuulumattomien ehdokkaiden tiedot merkitään 
äärimmäiseksi oikealle allekkain numerojärjestyksessä erotettuina 
selvästi toisistaan. 
 
Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi ja 
arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen. 
Ehdokkaan etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää 
ehdokkaan yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai etunimeä 
lyhennettynä. Muita tietoja ehdokkaasta ei saa merkitä, paitsi jos 
ne ovat tarpeen henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Yhdistelmään 
ei merkitä henkilötunnuksia. 
 
Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään noudattaen puoluelain 
4 §:n ja yhdistyslain 9 §:n 2 momentin säännöksiä. Yhteislistalle 
merkitään sille ehdotettu nimitys tai, jos se ei huomautuksen 
jälkeenkään ole sen mukainen kuin siitä II osassa säädetään tai jos 
ehdotusta ei ole tehty, ehdokashakemukset käsittelevä 
viranomainen määrää nimityksen, joka ilmaisee vain yhteislistan 
järjestyksen yhdistelmässä muihin yhteislistoihin nähden. 
Yhteislistaan kuulumattomalle valitsijayhdistykselle ei merkitä 
nimitystä. 

 
Vaalilain tulkintateoksessa (Tarasti - Jääskeläinen 2014) korostetaan, että 
ehdokaslistojen yhdistelmä on laadittava huolellisesti, sillä siihen jääneet 
virheelliset tiedot voivat olla valitusperusteita, joilla on vaikutusta vaalien 
tulokseen. Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen tarkalleen lain 
säännösten mukaisesti ja välttäen painovirheitä on ehdottoman 
välttämätöntä, jotta vaalit voidaan virheettömästi toimittaa.  
 
Vaalilain 44 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa 
kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka tieto 
siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi sillä 
tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi 
keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksella. 
Tarpeellinen määrä yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen vaaleja 
toimitettava kunnanhallitukselle, vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja 
kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi toimitettava ehdokkaita asettaneiden 
puolueiden, yhteislistojen ja yhteislistaan kuulumattomien 
valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille. Yhdistelmiä on myös pidettävä 
kunnan asukkaiden saatavana. 

 
Ehdokaslistojen yhdistelmän painattaminen 
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Vuoden 2021 kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmän hankinnasta on 
saatu kaksi tarjousta. Tarvittavien yhdistelmien määrä on 180 kpl A1 
kokoisia taitettuna A3-kokoon. Tarjouksen ovat antaneet Karprint Oy 
(vertailuhinta 643,00 euroa + alv) ja Nummelan Painopalvelu Oy 
(vertailuhinta 630,00 euroa + alv ja lisäksi aineiston valmistus 50 euroa/h + 
alv, painosmäärä 180 kpl). 
 
Ehdokaslistojen yhdistelmän luonnos on laadittu keskusvaalilautakunnan 
10.5.2021 kokouksessa tehtyjen päätösten pohjalta. 
 

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

 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta hyväksyy vaalilain 41 §:n mukaisesti Vihdin kunnan 

ehdokaslistojen yhdistelmän liitteen mukaisesti.  
 

Yhdistelmää hankitaan 180 kpl A1 -kokoisena ja kunnan asukkaita varten 
joitakin kappaleita A3 -kokoisena. Tarvittaessa yhdistelmiä voidaan 
hankkia lisää. 
 
Yhdistelmä saatetaan kuntalaisten tietoon vaalilain 44 §:n mukaisesti 
julkaisemalla se kummassakin paikallislehdessä, kunnan verkkosivuilla ja 
keskusvaalilautakunnan kokoushuoneen (kunnanviraston koulutusluokka) 
seinälle. Lisäksi kunnanhallitukselle, vaalilautakunnille, laitosäänestystä 
varten vaalitoimikunnalle, kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille, yleisen 
ennakkoäänestyspaikan toimitsijoille sekä puolueiden asiamiehille 
toimitetaan ehdokaslistojen yhdistelmiä riittävä määrä. Niin ikään 
yhdistelmää on saatavissa maksutta kunnanviraston ensimmäisen 
kerroksen pääsisäänkäynnin asiakaspalvelusta Respasta. 
 
Lisäksi keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen, että ehdokaslistojen 
yhdistelmät hankitaan Nummelan Painopalvelu Oy:ltä. 
 

Käsittely Keskustelun kuluessa keskusvaalilautakunnan sihteeri ilmoitti, että Vihreän 
liiton vaaliasiamies on toimittanut alla mainitut korjaukset ehdokkaiden 
nimikkeisiin (arvo, ammatti tai toimi). 

 

ehdokas entinen nimike korjattu nimike 
 

Hatanpää Olli eläkeläinen eläkeläinen, DI 
 

Jalava Maarit FM, erityisopettaja erityisopettaja, FM 
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Saarni Matti maatalous- ja 
metsätieteiden 
maisteri 
 

suojeluasiantuntija, 
MMM 

Välimaa Ida luokanopettaja, 
viestintäyrittäjä 

luokanopettaja, yrittäjä 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin 

kokouksessa ilmoittamalla muutoksella korjattuna.   
Liitteet 
 Liite 1 Vihti ehdokaslistojen yhdistelmän luonnos 

13 05 2021 
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Vihdin kunnan ehdokastietojen merkitseminen valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin / kuntavaalit 
2021 (vaalipäivä 13.6.2021) 
   
Keskusvaalilautakunta 14.05.2021 § 37    
12/00.00.00.03/2021  
 

Vaalilain 43 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on 
vuoden 2021 kuntavaalien osalta viimeistään 14.5. klo 18 mennessä 
huolehdittava siitä, että valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin merkitään 
jokaisesta ehdokkaasta ehdokaslistojen yhdistelmässä olevat tiedot, ikä 
vaalipäivänä sekä henkilötunnus. 
 
Kyseiset merkinnät valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin on jo tehty 
valmistelevana toimenpiteenä keskusvaalilautakunnan sihteerin toimesta.  
 
Vaalilain 43 §:n mukaan ehdokasrekisteristä annetaan maksutta tietoja 
ehdokkaalle, ehdokkaan asettaneelle puolueelle ja yhteislistalle sekä 
vaalilaissa tarkoitetuille viranomaisille. 
 

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

 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy Vihdin kunnan 

ehdokastietojen jo alustavasti tapahtuneen merkitsemisen 
valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin vuoden 2021 kuntavaaleissa. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Seuraavan kokouksen ajankohta 
   
Keskusvaalilautakunta 14.05.2021 § 38    
      
 

 
 

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
 

Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen, että seuraava kokous pide-
tään perjantaina 11.6. klo 19 alkaen kunnanviraston koulutusluokassa.  
 
Tässä kokouksessa tarkastetaan vuoden 2021 kuntavaalien 
ennakkoäänestysasiakirjat ja (ulkomaan) kirjeäänestykset.  
 
Myös tähän kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. 
Etäosallistuminen järjestetään Microsoft Teams -yhteydellä. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.   
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38 

 

Muutoksenhakukielto 

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

 

 


