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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   
Keskusvaalilautakunta 11.06.2021 § 39    
    
   

 
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 päätövaltaiseksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
   
Keskusvaalilautakunta 11.06.2021 § 40    
    
   

 
 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 Riitta Rinne. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 14.6.2021. 
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Yhteenveto vuoden 2021 kuntavaalien yleisestä ennakkoäänestyksestä sekä laitos- ja 
kotiäänestyksestä Vihdissä 
   
Keskusvaalilautakunta 11.06.2021 § 41    
12/00.00.00.03/2021  
 

Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys toimitettiin 26.5. – 8.6. 
Vihdin kunnassa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja olivat Liikekeskus 
Pääkonttori Vihdin kirkonkylässä, Nummelan seurakuntakeskus, 
Nummelan prisma sekä Vihdin lukio torstaina 27.5. klo 12.00 - 14.00, 
Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Nummelan toimipiste 
torstaina 27.5. klo 11.00 - 13.00, Vihtijärven koulu sunnuntaina 30.5. ja 
6.6. klo 10-13 ja Vanjärven päiväkoti sunnuntaina 30.5. ja 6.6. klo 14-16. 
 
Vihdin kunnan vaalitoimikunnalle järjestettiin 25.5.2021 klo 18.00 - 19.30 
koulutus kuntavaalien koti- ja laitosäänestyksen järjestelyistä. Koulutus oli 
yhteinen Vihdin kunnalle ja Karkkilan kaupungille. Lisäksi Vihdin kunnan 
vaalitoimikunta piti 10.6. klo 16 palautepalaverin vuoden 2021 
kuntavaalien laitos- ja kotiäänestyksistä. 
 

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

 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen kokouksessa esiteltävän 

yhteenvedon vuoden 2021 kuntavaalien yleisestä ennakkoäänestyksestä 
sekä koti- ja laitosäänestyksistä Vihdin kunnassa. 

 
 Lisäksi keskusvaalilautakunta hyväksyy palkkioiden ja korvausten 

maksamisen vaalitoimikunnalle koulutuksesta 25.5.2021 ja 
palautepalaverista 10.6.2021 sekä koti- ja laitosäänestysten 
toimittamisesta koti- ja laitosäänestysten yhteenvedossa mainittujen 
työaikojen ja kunnan kokouspalkkiosäännön mukaisesti. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen / vuoden 2021 kuntavaalit 
   
Keskusvaalilautakunta 11.06.2021 § 42    
12/00.00.00.03/2021  
 

Vaalilain 63 § (ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen) kuuluu 
seuraavasti:  
 
"Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat 
tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, 
että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet 
ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen 
saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.  
 
Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:  
 
1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;  
 
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu 
asiaton merkintä; 
 
3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida 
vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, 
kuka on äänestänyt; taikka  
 
4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun eli 
äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus.  
 
Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä 
kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon 
ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.  
 
Jos lähetekirje, jossa ei ole lähetekirjeen kuittausmerkintää, ja siihen 
liitetty vaalikuori voidaan hyväksyä, äänioikeusrekisteriin merkitään, että 
lähetekirjeessä mainittu henkilö on käyttänyt äänioikeuttaan. Jos 
hyväksyminen tapahtuu myöhemmin kuin 4. päivänä ennen vaalipäivää 
kello 19, merkintä lähetekirjeessä mainitun henkilön äänestämisestä 
tehdään oikeusministeriön määräämällä tavalla lisäksi vaaliluetteloon. Jos 
kunnan keskusvaalilautakunnalle on 71 §:n 3 momentin mukaisesti 
erityisestä syystä toimitettu äänioikeusrekisteristä heti sen tultua 
lainvoimaiseksi tulostetut vaaliluettelot, merkintä tehdään ainoastaan 
vaaliluetteloon.  
 
Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan 
keskusvaalilautakunnan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret 
äänestysalueittain sekä laskettava vaalikuorten lukumäärä 
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äänestysalueittain ja merkittävä lukumäärät pöytäkirjaan. Hyväksytyt 
vaalikuoret on äänestysalueittain lajiteltuina ja lähetekirjeistä erotettuina 
säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa." 
 
Ennakkoäänten lukumäärä on merkittävä tuloslaskentajärjestelmään 
lauantaihin 12.6.2021 klo 17 mennessä.  
 
Hyväksyttyjen vaalikuorten lukumääriä vastaavat ennakkoon 
äänestäneiden lukumäärät on lisäksi merkittävä kunkin äänestysalueen 
vaaliluettelon kansilehden laskelmasivun asianomaisiin kohtiin. Tosin 
vuoden 2021 kuntavaaleissa on Vihdin kunta saanut luvan tulostaa itse 
vaaliluettelot niin, että vaaliluettelot sisältävät kaikki 
vaalitietojärjestelmään kirjatut äänioikeuden käytöt kirjausajankohtaan 
katsomatta.  
 

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

 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta 
 

1) tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat; 
 

2) lajittelee vaalikuoret äänestysalueittain; ja 
 

3) laskee vaalikuorten sekä äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon 
äänestäneiksi merkittyjen lukumäärän äänestysalueittain ja 
merkitsee lukumäärät pöytäkirjaan. 

 
Päätös Keskusvaalilautakunta suoritti ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen.   

 
Yksi (1) äänestys jätettiin huomioon ottamatta. Yhdellä äänestäjällä ei ollut 
äänioikeutta. Äänestys oli tapahtunut todennäköisesti jonkun muun kuin 
Vihdin kunnan laitoksessa ja äänestyspaikassa ei ole ollut käytössä 
vaalitietojärjestelmää. Henkilötunnuksen avulla keskusvaalilautakunnan 
sihteeri kysyi asiaa digi- ja väestötietovirastolta puhelimitse 7.6.2021 klo 
10.14. Digi- ja väestötietovirasto ilmoitti, että äänioikeuden puuttuminen 
johtuu siitä, että henkilö asuu ulkomailla eikä hänellä ole äänioikeutta 
kuntavaaleissa. Äänestys jätettiin huomioon ottamatta. Avaamaton 
vaalikuori lähetekirjeineen on tämän pöytäkirjan liitteenä. 
 
Äänestysalueelle 001 (Kirkonkylä) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui 
yhdestä vaalitoimitsijan allekirjoitus. Vihtiläinen äänestäjä oli äänestänyt 
Nummelan Prismassa. Äänestyspaikan, äänestyspäivän ja äänestyksen 
kellonajan perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsija. Äänestys 
hyväksyttiin.  
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Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta tarkisti yhden (ulkomailta 
saapuneet) kirjeäänestyksen. Kirjeäänestyksiä oli määräaikaan mennessä 
saapunut vain yksi ja se kohdistui äänestysalueelle 001 (Kirkonkylä). 
 
Keskusvaalilautakunnan sihteeristön suorittamassa esitarkastuksessa on 
tehty seuraavat kirjeäänestyksen tarkastuksen valmistelevat toimenpiteet: 
 

- tarkistettu, että kirjeäänestys on osoitettu Vihdin kunnalle 

- tarkistettu, että kirjekuoressa on ulkomaan postileima 

- tarkistettu, että äänestäjällä on äänioikeus Vihdin kunnassa 

- lajiteltu kirjeäänestys ao. äänestysalueelle 

- tarkistettu kirjeäänestyksen lähetekirjeen sisältö, joka oli kunnossa. 
Näin ollen kirjeäänestyksen lähetekirje voidaan hyväksyä. 

 
Keskusvaalilautakunnan kokouksessa suoritettiin seuraavat 
kirjeäänestyksen tarkastustoimenpiteet: 
 

- tarkistettu, että kirjeäänestyksen (turkoosi) vaalikuori on suljettu 

- tarkistettu, että kirjeäänestyksen (turkoosissa) vaalikuoressa ei ole 
asiattomia merkintöjä 

- hyväksytty kirjeäänestys, joka kohdistui äänestysalueelle 001 
Kirkonkylä 

- erotettu hyväksytyn kirjeäänestyksen lähetekirje (turkoosista) 
vaalikuoresta 

- avattu kirjeäänestyksen (turkoosi) vaalikuori 

- leimattu kirjeäänestyksen äänestyslippu ja sitä avaamatta siirretty se 
ruskeaan vaalikuoreen 

- lisätty edellä mainitulla tavalla uudelleen kuoritettu kirjeäänestyksen 
äänestyslippu muiden hyväksyttyjen vaalikuorten joukkoon ao. 
äänestysalueelle 

 
Äänestysalueella 002 (Vanha-Nummela) tulevista äänestysasiakirjoista 
viidestä puuttui toimitsijan allekirjoitus. Vihtiläisistä äänestäjistä kolme oli 
äänestänyt Prismassa, yksi Nummelan Seurakuntakeskuksessa ja yksi 
lukiossa. Äänestyspaikan, äänestyspäivän ja äänestyksen kellonajan 
perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsijat. Äänestykset hyväksyttiin. 
 
Äänestysalueelle 002 (Vanha-Nummela) tulevista äänestysasiakirjoista 
puuttui yhdestä äänestäjän allekirjoitus. Vihtiläiset äänestäjä oli 
äänestänyt Nummelan Seurakuntakeskuksessa. Äänestäjän 
puhelinnumeroa löytyi numeropalvelusta. Keskusvaalilautakunta soitti 
äänestäjälle, joka muisti äänestyspaikan ja -ajan. Äänestys hyväksyttiin. 
 
Äänestysalueelle 003 (Hiidenvesi) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui 
kolmesta vaalitoimitsijan allekirjoitus. Yksi vihtiläinen äänestäjä oli 
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äänestänyt Nummelan Prismassa ja kaksi Nummelan 
seurakuntakeskuksessa. Äänestyspaikan, äänestyspäivän ja äänestyksen 
kellonajan perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsijat. Äänestykset 
hyväksyttiin.  
 
Äänestysalueelle 004 (Härköilä) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui 
kolmesta vaalitoimitsijan allekirjoitus. Kaksi vihtilläistä äänestäjää oli 
äänestänyt Nummelan Prismassa ja yksi Luksian Nummelan 
toimipisteessä. Äänestyspaikan, äänestyspäivän ja äänestyksen kellonajan 
perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsijat. Äänestykset hyväksyttiin.  
 
Äänestysalueelle 005 (Ojakkala) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui 
neljästä vaalitoimitsijan allekirjoitus. Kaksi äänestäjää oli äänestänyt 
Nummelan Prismassa ja kaksi Nummelan seurakuntakeskuksessa. 
Äänestyspaikan, äänestyspäivän ja äänestyksen kellonajan perusteella 
pystyttiin jäljittämään toimitsijat. Äänestykset hyväksyttiin. 
 
Äänestysalueelle 006 (Pohjois-Vihti) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui 
yhdestä vaalitoimitsijan allekirjoitus. Vihtiläinen äänestäjä oli äänestänyt 
Liikekeskus Pääkonttorissa. Äänestystavan, äänestyspäivän ja äänestyksen 
kellonajan perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsija. Äänestys 
hyväksyttiin.  
 
Äänestysalueelle 007 (Otalampi) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui 
kahdesta vaalitoimitsijan allekirjoitus. Vihtiläiset äänestäjät olivat 
äänestäneet Nummelan Seurakuntakeskuksessa. Äänestystavan, 
äänestyspäivän ja äänestyksen kellonajan perusteella pystyttiin 
jäljittämään toimitsijat. Äänestykset hyväksyttiin. 
 
Äänestysalueelle 008 (Etelä-Vihti) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui 
kolmesta vaalitoimitsijan allekirjoitus. Kaksi vihtiläistä äänestäjää oli 
äänestäneet Prismassa ja yksi Liikekeskus Pääkonttorissa. Äänestystavan, 
äänestyspäivän ja äänestyksen kellonajan perusteella pystyttiin 
jäljittämään toimitsijat. Äänestykset hyväksyttiin.  
 
Äänestysalueelle 008 (Etelä-Vihti) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui 
yhdestä äänestäjän allekirjoitus. Vihtiläinen äänestäjä oli äänestänyt 
Nummelan Seurakuntakeskuksessa. Äänestäjän puhelinnumero löytyi 
numeropalvelusta. Keskusvaalilautakunnan sihteeri soitti äänestäjälle, joka 
muisti äänestyspaikan ja -ajan. Äänestys hyväksyttiin. 
 
Äänestysalueelle 008 (Etelä-Vihti) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui 
yhdestä äänestäjän allekirjoitus. Vihtiläiset äänestäjä oli äänestänyt 
Kontiolahdella. Äänestäjän puhelinnumeroa ei löytynyt numeropalvelusta. 
Äänestys jätettiin huomioon ottamatta. Avaamaton vaalikuori 
lähetekirjeineen on tämän pöytäkirjan liitteenä. 



 
Vihdin kunta Pöytäkirja 7/2021  11 (13) 
 
Keskusvaalilautakunta § 42 11.06.2021 
 

 

 
Tarkastuksen jälkeen keskusvaalilautakunta vahvisti hyväksyttyjen 
vaalikuorten sekä äänioikeusrekisteriin tai äänestysalueittaisiin 
vaaliluetteloihin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärän äänestysalueittain 
ja sai seuraavan tuloksen:  
 
Ennakkoääniä saapui Vihdin kuntaa 7.532 kpl. Kaksi äänestystä jätettiin 
huomioon ottamatta: yksi äänestäjä jolla ei ollut äänioikeutta ja toinen 
jonka lähetekirjeestä puuttui äänestäjän allekirjoitus (äänestysalue 008). 
Hyväksyttyjä ennakkoääniä saapui Vihdin kuntaan yhteensä 7.530 kpl.  

 
Hyväksytyt ennakkoäänet jakaantuivat äänestysalueittain seuraavasti:  
 

 Äänestysalue Äänien määrä kpl 

- Äänestysalue 001 Kirkonkylä 1.484 

- Äänestysalue 002 Vanha-Nummela 1.584 

- Äänestysalue 003 Hiidenvesi 735 

- Äänestysalue 004 Härköilä 1.507 

- Äänestysalue 005 Ojakkala 782 

- Äänestysalue 006 Pohjois-Vihti 555 

- Äänestysalue 007 Otalampi 454 

- Äänestysalue 008 Etelä-Vihti 429 
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Keskusvaalilautakunnan kokousajankohdat / tulosten laskenta / vuoden 2021 kuntavaalit 
   
Keskusvaalilautakunta 11.06.2021 § 43    
12/00.00.00.03/2021  
 

Kokouksessaan 12.4.2021 § 27 on keskusvaalilautakunta hyväksynyt 
ohjeellisena kokousajankohtansa vuoden 2021 siirrettyjä kuntavaaleja 
varten. Keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on 
tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista vahvistaa kuntavaalien tulosten 
laskentaan liittyvien kokousten ajankohdat sitovina, ellei 
keskusvaalilautakunta erityisestä syystä erikseen muuta päätä. 
 

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

 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen keskusvaalilautakunnan 

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

 
Kokousaika Asiasisältö 

 

su 13.6. klo 12 ennakkoäänten laskeminen 
 

ma 14.6. klo 9 vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta 
 

ke 16.6. klo 16 vaalien tuloksen vahvistaminen 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  



 
Vihdin kunta Pöytäkirja 7/2021  13 (13) 
 

 

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 39, § 40, § 41, § 42, § 43 

 

Muutoksenhakukielto 

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

 

 


