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Keskusvaalilautakunta 

 
Aika 13.06.2021 klo 12:00 - 23:10 
 
Paikka Kunnanviraston koulutusluokka 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 
§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 45 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 

§ 46 Ennakkoäänten laskeminen / vuoden 2021 kuntavaalit 6 
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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Palojärvi Martti puheenjohtaja  
 Eurajoki Markku 1.varajäsen  
 Sainio Raimo 2.varajäsen  
 Rinne Riitta 7.varajäsen  
 Pönni Antero 14.varajäsen  

 
 
Muu Antti Luukkanen  pöytäkirjanpitäjä  
 Renström Nea laskenta-apulainen  
 Nikimaa Hanna laskenta-apulainen  
 Myllyniemi Merja laskenta-apulainen klo 13.50 - 23.10 
 Väätäinen Taru laskenta-apulainen klo 14.10 - 23.10 
 Napari Salme laskenta-apulainen klo 16.50 - 23.10 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Martti Palojärvi Antti Luukkanen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 44 - 46 
 
Pöytäkirjan tarkastus 21.6.2021 
 
 
 Raimo Sainio Riitta Rinne 
  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Kunnan yleisessä tietoverkossa 14.6.2021 alkaen     
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   
Keskusvaalilautakunta 13.06.2021 § 44    
    
   

 
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 13.06.2021 § 45    
    
   

 
 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 Raimo Sainio ja Riitta Riitta Rinne.    
 

Pöytäkirja tarkastetaan 21.6.2021. 
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Ennakkoäänten laskeminen / vuoden 2021 kuntavaalit 
   
Keskusvaalilautakunta 13.06.2021 § 46    
12/00.00.00.03/2021  
 

Vaalilain 86 § (ennakkoäänten ja kirjeäänten laskenta) kuuluu seuraavasti: 
 
"Vaalikuorissa olevien ennakkoäänestyksessä ja kirjeäänestyksessä 
annettujen äänestyslippujen tarkastaminen voidaan aloittaa vaalipäivänä 
aikaisintaan kello 15 tai erityisestä syystä lautakunnan harkinnan mukaan 
aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 12. Mitättömät äänestysliput 
erotetaan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput jaotellaan siten, että kunkin 
ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat omana ryhmänään. Kussakin 
ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan. 
 
Ennakkoäänestyksen ja kirjeäänestyksen yhdistetty tulos lasketaan kunnan 
kultakin äänestysalueelta erikseen, lukuun ottamatta 82 §:ssä tarkoitettuja 
tapauksia [pienet äänestysalueet, ei koske Vihdin kuntaa / esittelijän 
kommentti]. 
 
Ennakkoäänten ja kirjeäänten laskennasta tiedotetaan oikeusministeriön 
määräämällä tavalla.” 
 
Vaalilain 85 § (äänestyslipun mitättömyys) kuuluu seuraavasti: 
 
"Äänestyslippu on mitätön, jos:  
 
1) vaalikuoressa on useampi tai muutakin kuin yksi äänestyslippu;  
 
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu 
asiaton merkintä; 
 
3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin oikeusministeriön painattamaa 
äänestyslippua;  
 
4) äänestyslippua ei ole leimattu;  
 
5) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä 
ehdokasta se tarkoittaa;  
 
6) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki 
taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä.  
 
Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan 
selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää." 
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Ennakkoäänten laskentaa koskevat ohjeet löytyvät Oikeusministeriön 
vuoden 2021 kuntavaalien vaaliohjeesta nro 1 s. 75 - 77. Ohjeiden mukaan 
tavoitteena on, että ennakkoäänestyksen tulos (kunkin ehdokkaan saama 
äänimäärä, mitättömien äänten määrä ja äänten kokonaismäärä) tulisi 
tallennetaa vaalitietojärjestelmään viimeistään sunnuntaina 13.6.2021 klo 
20 mennessä (mieluiten klo 19.30 mennessä). 
 
Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa todetaan, että keskusvaalilautakunnan 
tulee ehdottomasti huolehtia siitä, että kaikki mahdollisuudet tarkastuksen 
tietojen välittymiseen tarkastustilan ulkopuolelle ennen kello 20 
tehokkaasti estetään. 
 
Keskusvaalilautakunnan kokoukseen, jossa ennakkoäänet lasketaan, on 
pyydetty mukaan avustavaa toimistohenkilöstöä. Tällä pyritään 
varmistamaan, että ennakkoäänestyksen tulos olisi valmiina klo 20 
mennessä. 
 

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

 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta tarkastaa ja laskee ennakkoäänet vaalilain ja sen 

perusteella annetun ohjeistuksen mukaisesti. 
 

Päätös Keskusvaalilautakunta aloitti ennakkoäänien laskemisen klo 12.00.   
 

Tarkastuksen apuhenkilöstönä toimivat keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Antti Luukkasen lisäksi seuraavat kunnan henkilöstöön kuuluvat: Nea 
Renström ja Hanna Nikinmaa. Lisäksi apuhenkilöstönä toimivat Merja 
Myllyniemi (klo 13.50 alkaen), Taru Väätäinen (klo 14.10 alkaen) ja Salme 
Napari (klo 16.50 alkaen). Salme Napari ja Taru Väätäinen syöttivät 
ehdokaskohtaiset tulokset äänestysalueittain vaalitietojärjestelmän 
tuloslaskentajärjestelmään jokaisen äänestysalueen ennakkoäänien 
laskennan jälkeen.  
 
Laskenta toteutettiin siten, että ensin kunkin äänestyalueen vaalikuoret ja 
äänestysliput käsiteltiin vuorollaan.  
 
Äänestysliput sisältävät vaalikuoret avattiin äänestysalue kerrallaan. 
Avaamisessa käytettiin isoa paperileikkuria.  
 
Ensimmäisessä vaiheessa äänestysliput jaoteltiin laskijoiden turvavälit 
säilyttäen äänestyslippujen sisältämien ehdokasnumeroiden mukaan 
yhdeksään pinoon: 
 

- ehdokasnumerot 2-29 
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- ehdokasnumerot 30-59 

- ehdokasnumerot 60-89 

- ehdokasnumerot 90 – 119 

- ehdokasnumerot 120 – 149 

- ehdokasnumerot 150 – 179 

- ehdokasnumerot 180 – 199 

- ehdokasnumerot 200 – 216 

- mitättömät äänestysliput 

 
Mitättömät äänestysliput käsiteltiin siten, että jokainen 
keskusvaalilautakunnan jäsen/varajäsen katsoi äänestyslipun sisällön, 
jonka jälkeen keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti äänestyslipun 
hyväksymisestä tai sen mitättömäksi toteamisesta.  
 
Suorittamassaan tarkastuksessa keskusvaalilautakunta laski saapuneeksi 
yhteensä 7.556 ennakkoääntä, joista se hylkäsi 20 ääntä. Hyväksyttyjen 
äänten jakauma eri ehdokkaiden hyväksi ja hylättyjen jakauma on 
pöytäkirjan liitteenä.  
 
Ennakkoäänet jakautuivat äänestysalueittain seuraavasti: 
 

- Äänestysalue 001 (Kirkonkylä): 1.478 hyväksyttyä ääntä ja 6 
mitätöntä ääntä (mitättömyyden perusteena: 3 kpl, joissa ehdokkaan 
numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se 
tarkoittaa, 1 asiaton merkintä ja 2 tyhjää äänestyslippua). 
 

- Äänestysalue 002 (Vanha-Nummela) 1.584 hyväksyttyä ääntä ja 2 
mitätöntä ääntä (mitättömyyden perusteena: 1 kpl, joissa ehdokkaan 
numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se 
tarkoittaa ja 1 tyhjä). 
 

- Äänestysalue 003 (Hiidenvesi): 734 hyväksyttyä ääntä ja 1 mitätön 
ääntä (mitättömyyden perusteena tyhjä). 
 

- Äänestysalue 004 (Härköilä): 1502 hyväksyttyä ääntä ja 5 mitätöntä 
ääntä (mitättömyyden perusteena: 2 kpl, joissa ehdokkaan numero 
on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa, 
1 asiaton merkintä ja 2 tyhjää). 
 

- Äänestysalue 005 (Ojakkala): 785 hyväksyttyä ääntä ja 3 mitätöntä 
ääntä (mitättömyyden perusteena: (1 asiaton merkintä ja 2 tyhjää). 
 

- Äänestysalue 006 (Pohjois-Vihti): 554 hyväksyttyä ääntä ja 1 
mitätöntä ääni (mitättömyyden perusteena asiaton merkintä). 
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- Äänestysalue 007 (Otalampi): 452 hyväksyttyä ääntä ja 2 mitätöntä 
ääntä (mitättömyyden perusteena 2 asiatonta merkintää). 
 

- Äänestysalue 008 (Etelä-Vihti): 447 hyväksyttyä ääntä (ei yhtään 
mitätöntä). 

 
Laskennan jälkeen äänestysliput vietiin keskusvaalilautakunnan lukittuun 
varastoon maanantaina 14.6.2021 suoritettavaa tarkastuslaskentaa 
varten. 

 
Liitteet 
 Liite 1 001 Kirkonkylä ennakkoäänten 

tallennusraportti 13 06 2021 
 Liite 2 002 Vanha-Nummela ennakkoäänten 

tallennusraportti 13 06 2021 
 Liite 3 003 Hiidenvesi ennakkoäänten 

tallennusraportti 13 06 2021 
 Liite 4 004 Härköilä ennakkoäänten 

tallennusraportti 13 06 2021 
 Liite 5 005 Ojakkala ennakkoäänten 

tallennusraportti 13 06 2021 
 Liite 6 006 Pohjois-Vihti ennakkoäänten 

tallennusraportti 13 06 2021 
 Liite 7 007 Otalampi ennakkoäänten 

tallennusraportti 13 06 2021 
 Liite 8 008 Etelä-Vihti ennakkoäänten 

tallennusraportti 13 06 2021 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 44, § 45, § 46 

 

Muutoksenhakukielto 

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

 

 


