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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   
Keskusvaalilautakunta 14.06.2021 § 47    
    
   

 
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 



 
Vihdin kunta Pöytäkirja 9/2021  4 (13) 
 
Keskusvaalilautakunta § 47 14.06.2021 
 

 

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 14.06.2021 § 48    
    
   

 
 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 Rinne. 
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Vuoden 2021 kuntavaaleissa annettujen äänten tarkastuslaskenta 
   
Keskusvaalilautakunta 14.06.2021 § 49    
12/00.00.00.03/2021  
 

Vaalilain 87 § (äänten tarkastuslaskenta) kuuluu seuraavasti: 
 
"Vaalipäivää seuraavana maanantaina viimeistään kello 12 on ryhdyttävä 
tarkastamaan vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänestyslippuja sekä 
vaalilautakuntien ja 82 §:n 4 momentissa tarkoitettuja [pieniä 
äänestysalueita koskevia, ei koske Vihdin kuntaa vuoden 2021 
kuntavaaleissa, keskusvaalilautakunnan sihteerin kommentti] kuntien 
keskusvaalilautakuntien laskelmia. Tarkastuslaskennassa on päätettävä, 
mitkä äänestysliput luetaan ehdokkaiden hyväksi ja mitkä jätetään 
mitättöminä huomioon ottamatta. 
 
Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän 
äänestyksessä annetut hyväksytyt äänet on laskettava yhteen." 
 
Vaalipäivän äänestyksessä annettujen äänestyslippujen tarkastaminen ja 
laskeminen jakaantuu alustavaan ääntenlaskentaan (vaalilain 78 §, tapah-
tuu 13.6. vaalilautakuntien toimesta) ja tarkastuslaskentaan (vaalilain 87 §, 
tapahtuu keskusvaalilautakunnan 14.6. kokouksessa). Vaalilain 85 §:ssä on 
mainittu, milloin äänestyslippu on mitätön. Viimeksi mainitut säännökset 
sisältyvät myös keskusvaalilautakunnan 13.6.2021 kokouksen esityslistalle, 
joten näitä säännöksiä ei sisällytetä uudelleen tähän pykälään. Säännökset 
löytyvät keskusvaalilautakunnan kokousasiakirjoista.  
 
Vaalilain 78 §:ssä (vaalipäivän äänestyksen päättäminen ja alustava 
ääntenlaskenta) määrätään vaalilautakunnan valmistelutoimenpiteistä 
vaalipäivänä annettujen äänten osalta seuraavasti: 
 
"Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan julistettua 
vaalipäivän äänestyksen päättyneeksi otetaan äänestysliput viipymättä 
vaaliuurnasta ja lasketaan niiden lukumäärä. Samoin lasketaan niiden 
henkilöiden lukumäärä, jotka vaaliluetteloon tai äänioikeusrekisteriin 
tehtyjen merkintöjen mukaan ovat käyttäneet äänioikeuttaan 
vaalipäivänä. 
 
Kun äänestyslippujen lukumäärä on laskettu, vaalilautakunta tarkastaa 
äänestysliput. Ne äänestysliput, jotka on katsottava mitättömiksi, 
erotetaan eri ryhmäksi. Jäljellä olevat liput jaotellaan siten, että kunkin 
ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat omana ryhmänään. Kussakin 
ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan (alustava 
ääntenlaskenta). 
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Vaalilautakunnan on suoritettava äänestyslippujen jaotteleminen ja 
laskeminen keskeytyksettä loppuun.  
 
Sen jälkeen kun alustava ääntenlaskenta on suoritettu, laitetaan 
äänestysliput, jaoteltuina 2 momentin mukaisesti, kestävään päällykseen, 
joka suljetaan huolellisesti sinetöimällä se oikeusministeriön määräämällä 
tavalla. Päällykseen merkitään 81 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
vastaanottajan [kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan] osoite, lähetyksen 
sisältö ja lähettäjä." 
 
Vaalilain 88 § (ehdokkaiden saamien äänimäärien laskeminen yhteen) kuu-
luu seuraavasti: 
 
"Ehdokkaiden saamat äänimäärät lasketaan yhteen siten, että samaan 
vaaliliittoon kuuluvien puolueiden ehdokkaiden äänimäärät tulevat 
vaaliliiton hyväksi, vaaliliittoon kuulumattoman puolueen ehdokkaiden 
äänimäärät puolueen hyväksi ja yhteislistaan kuuluvien valitsijayhdistysten 
ehdokkaiden äänimäärät yhteislistan hyväksi. 
 
Jos käy ilmi, että ehdokas ei ole vaalikelpoinen tai on kuollut, tulevat 
sellaisen ehdokkaan saamat äänet kuitenkin sen vaaliliiton, puolueen tai 
yhteislistan hyväksi, johon ehdokas kuuluu." 
 
Kuntavaaleissa vaalikelpoisuuden menettäminen lyhyenä ajanjaksona 
ehdokaslistojen yhdistelmän vahvistamisen ja vaalien tuloksen julistamisen 
välillä voi tulla esille, jos ehdokas menettää vaalikelpoisuutensa 
välittömästi muutettuaan kunnasta pois. Kuolema on tuona lyhyenä aikana 
harvinaista. 
 
Pykälästä käy myös ilmi, että ehdokkaiden vaalikelpoisuus tulee 
tarkastetuksi vaalien yhteydessä kahdesti: ehdokaslistojen yhdistelmää 
laadittaessa ja vaalien tulosta vahvistettaessa. Niitä perusteita, jotka on 
ratkaistu ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmään hyväksyttäessä, ei 
kuitenkaan tutkita uudelleen.  
 
Vaalilain 80 § sisältää säännökset tiedottamisesta alustavan 
ääntenlaskennan tuloksesta seuraavasti: 
 
"Vaalipiirilautakunnat ja kunnan keskusvaalilautakunnat ja 
vaalilautakunnat tiedottavat alustavan ääntenlaskennan tuloksesta 
oikeusministeriön määräämällä tavalla."  
 
Oikeusministeriön antamien vaaliohjeiden mukaan 
keskusvaalilautakunnan on huolehdittava kuntavaalien vaalipäivän 
äänestyksen alustavan ääntenlaskennan tiedotuksesta. Vihdin kunnassa 
tiedotuksesta huolehtii keskusvaalilautakunnan puolesta ilmoituskeskus, 
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johon kuuluvat keskusvaalilautakunnan sihteeri Antti Luukkanen ja muu 
tarvittava henkilökunta. Valtakunnalliselle tasolle tiedotus tapahtuu 
vaalitietojärjestelmän kautta. Vaalitietojärjestelmän määräajat (ns. 
takarajat) ovat seuraavia: Tavoitteena on, että kunkin kunnan 
(ilmoituskeskuksen) tulee tallentaa vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä 
klo 21.00 mennessä ja vaalipäivän alustava tulos klo 22.30 mennessä. 
Yleisohjeena on, että tulokset tulee tallentaa järjestelmään 
mahdollisimman pian äänestyksen päätyttyä.  
 
Keskusvaalilautakunnan 14.6.2021 kokouksessa toimitettava 
tarkastuslaskenta voi edetä seuraavasti (menettelytapaohje sisältyy 
vaalilain tulkintateokseen): 
 

1) Alustavan ääntenlaskennan päätyttyä saapuvat vaalipäivän 
äänestyksessä annetut äänestysliput kunnan 
keskusvaalilautakunnan tarkastuslaskentaa varten. 
 

2) Tarkastuslaskenta alkaa vaalipäivää seuraavana maanantaina 
viimeistään klo 12 [Vihdissä klo 9, keskusvaalilautakunnan sihteerin 
kommentti]. Tässä laskennassa tarkastetaan kaikki vaalipäivän 
äänestyksessä annetut äänet. 
 

3) Keskusvaalilautakunnan ottamien laskentaryhmien tehtävänä on 
tarkastaa ja tarvittaessa korjata vaalilautakuntien suorittama 
äänestyslippujen ryhmitys sekä lajitella mitättömäksi ehdotetut 
äänestysliput hylkäämisen syyn mukaan. Tämän tarkastuslaskennan 
ovat laskentaryhmät suorittaneet äänestysalueittain. Tuloksia on 
verrattu vaalilautakuntien vaalipöytäkirjoihin merkitsemiin tuloksiin. 
Mahdollisten erojen syyt on selvitetty laskelmalla tarvittaessa 
äänestysliput uudelleen. Laskentaryhmien hylättäväksi ehdottamat 
äänestysliput on annettu keskusvaalilautakunnalle päätösvaltaisessa 
kokoonpanossa ratkaistaviksi. 
 

4) Vaalipäivän äänestyksessä annetut äänestysalueittain lasketut äänet 
on yhdistetty keskusvaalilautakunnassa ja saadut summat on 
laskettu yhteen vaalipiirikohtaiseksi [kuntakohtaiseksi] tulokseksi. 
Sen jälkeen on yhdistetty vaalipäivän äänestyksessä ja 
ennakkoäänestyksessä annetut äänet ehdokkaittain, puolueittain, 
vaaliliitoittain ja yhteislistoittain. 
 

5) Laskemalla yhteen hyväksyttyjen ja mitättömien äänestyslippujen 
summat on saatu kunnassa annettujen äänestyslippujen 
kokonaisluku, minkä tulisi olla sama kuin äänestäneiden määrä 
kunnassa. Jos luvut eivät täsmää, on otettava huomioon, että jos 
ennakkoäänestyspaikassa on käytetty äänioikeusrekisteriä [kuten 
Vihdin kunnassa], on siihen merkitty äänioikeuden käyttö silloinkin, 
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kun sittemmin äänestäjän ennakkoäänestysasiakirjat ovat joko 
kokonaan jääneet saapumatta tai saapuneet liian myöhään kunnan 
keskusvaalilautakuntaan ja äänestyslippu on jäänyt huomioon 
ottamatta. 
 

6) Lopuksi on laskettu ehdokkaiden vertausluvut. 

 
Tarkastuslaskennassa keskusvaalilautakunta tekee päätöksensä 
itsenäisesti olematta mitenkään sidottu vaalilautakuntien ratkaisuihin.  
 
Tarkastuslaskentaa siihen kuuluvine toimenpiteineen voidaan tehdä sekä 
vaalipäivän äänestyksessä että tarvittaessa ennakkoäänestyksessäkin jo 
aiemmin tarkastettujen äänten osalta aina siihen saakka, kunnes vaalien 
tulos on 3. päivänä vaalipäivän jälkeen vahvistettava. 
 

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

 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta suorittaa vuoden 2021 kuntavaaleissa (vaalipäivänä) 

annettujen äänten tarkastuslaskennan ja päättää, mitkä (vaalipäivän 
äänestyksen) äänestysliput on luettava ehdokkaiden hyväksi ja mitkä 
äänestysliput on mitättöminä jätettävä huomioon ottamatta.  

 
 Lisäksi keskusvaalilautakunta laskee yhteen kunkin ehdokkaan hyväksi 

ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut hyväksyttävät 
äänet. 
 

Päätös Tarkistuslaskettaessa ennakkoäänestyksen äänestyslippuja 
äänestysalueittain totesi keskusvaalilautakunta muutoksena 13.6.2021 
suoritettuun ennakkoäänten laskentaan seuraavaa:   

 

- Äänestysalue 002 (Vanha-Nummela): Äänestyslippuja yhteensä 1.584 
kpl, joista hyväksyttyjä 1.582 kpl ja mitättömiä 2 kpl (ei muutosta 
mitättömiin ääniin). 
 

- Äänestysalue 005 (Ojakkala): Äänestyslippuja yhteensä 782 kpl, joista 
hyväksyttyjä 779 kpl ja mitättömiä 3 kpl (ei muutosta mitättömiin 
ääniin). 
 

- Äänestysalue 008 (Etelä-Vihti): Äänestyslippuja yhteensä 429 kpl, 
joista kaikki olivat hyväksyttyjä. 

 
Tarkistuslaskettaessa vaalipäivän äänestyslippuja äänestysalueittain totesi 
keskusvaalilautakunta seuraavaa:   
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- Äänestysalue 001 (Kirkonkylä): Äänestyslippuja yhteensä 1.114 kpl, 
joista hyväksyttyjä 1.109 kpl ja mitättömiä 5 kpl (neljässä 
äänestyslipussa äänestäjän nimi, erityinen tuntomerkki tai muu 
asiaton merkintä sekä yksi tyhjä). 
 

- Äänestysalue 002 (Vanha-Nummela): Äänestyslippuja yhteensä 570 
kpl, joista hyväksyttyjä 568 kpl ja mitättömiä 2 kpl (yhdessä 
äänestyslipussa äänestäjän nimi, erityinen tuntomerkki tai muu 
asiaton merkintä ja yksi tyhjä). 
 

- Äänestysalue 003 (Hiidenvesi): Äänestyslippuja yhteensä 467 kpl, 
joista hyväksyttyjä 465 kpl ja mitättömiä 2 kpl (kaksi tyhjää 
äänestyslippua). 
 

- Äänestysalue 004 (Härköilä): Äänestyslippuja yhteensä 523  kpl, joista 
hyväksyttyjä 523 kpl ja mitättömiä ei yhtään. 
 

- Äänestysalue 005 (Ojakkala): Äänestyslippuja yhteensä 714 kpl, joista 
hyväksyttyjä 711 kpl ja mitättömiä 3 kpl (yhdessä äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, erityinen tuntomerkki tai muu asiaton merkintä sekä 
kaksi tyhjää äänestyslippua). 
 

- Äänestysalue 006 (Pohjois-Vihti): Äänestyslippuja yhteensä 454 kpl, 
joista hyväksyttyjä 453  kpl ja mitättömiä 1 (tyhjää äänestyslippu). 
 

- Äänestysalue 007 (Otalampi): Äänestyslippuja yhteensä 719 kpl, 
joista hyväksyttyjä 717 kpl ja mitättömiä 2 kpl (kaksi tyhjää 
äänestyslippua). 
 

- Äänestysalue 008 (Etelä-Vihti): Äänestyslippuja yhteensä 356 kpl, 
jotka kaikki hyväksyttyjä ja mitättömiä ei yhtään. 

 
Lopuksi keskusvaalilautakunta yhdisti ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän 
äänestyksen äänestysliput ja totesi niiden osalta seuraavaa: 
 
Äänestyslippuja annettu ennakkoäänestyksessä yhteensä 7.530 ääntä, 
joista hyväksyttyjä 7.510 ääntä ja hylättyjä 20 ääntä.  
 
Äänestyslippuja annettu vaalipäivän äänestyksessä tarkastuslaskennan jäl-
keen yhteensä 4.917 kpl, joista hyväksyttyjä 4.902 kpl ja hylättyjä 15 kpl. 
 
Yhteensä äänestyslippuja ennakko- ja vaalipäivän äänestyksessä 
tarkastuslaskennan jälkeen 12.447 kpl, joista hyväksyttyjä 12.412 kpl ja 
mitättömiä 35 kpl, joiden jakauma äänestysalueittain on seuraava:  
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- Äänestysalue 001 (Kirkonkylä): Äänestyslippuja yhteensä 2.598 kpl, 
joista hyväksyttyjä 2.587 kpl ja mitättömiä 11 kpl. 
 

- Äänestysalue 002 (Vanha-Nummela): Äänestyslippuja yhteensä 2.154 
kpl, joista hyväksyttyjä 2.150 kpl ja mitättömiä 4 kpl. 
 

- Äänestysalue 003 (Hiidenvesi): Äänestyslippuja yhteensä 1.202 kpl, 
joista hyväksyttyjä 1.199 kpl ja mitättömiä 3 kpl. 
 

- Äänestysalue 004 (Härköilä): Äänestyslippuja yhteensä 2.030  kpl, 
joista hyväksyttyjä 2.025 kpl ja mitättömiä 5 kpl. 
 

- Äänestysalue 005 (Ojakkala): Äänestyslippuja yhteensä 1.496 kpl, 
joista hyväksyttyjä 1.490 kpl ja mitättömiä 6 kpl. 
 

- Äänestysalue 006 (Pohjois-Vihti): Äänestyslippuja yhteensä 1.009 kpl, 
joista hyväksyttyjä 1.007  kpl ja mitättömiä 2. 
 

- Äänestysalue 007 (Otalampi): Äänestyslippuja yhteensä 1.173 kpl, 
joista hyväksyttyjä 1.169 kpl ja mitättömiä 4 kpl. 
 

- Äänestysalue 008 (Etelä-Vihti): Äänestyslippuja yhteensä 785 kpl, 
joista hyväksyttyjä 785 kpl ja mitättömiä 0 kpl. 

 
Tarkastuslaskennan jälkeen keskusvaalilautakunta yhdisti 
äänestysalueittain ennakko- ja vaalipäivän äänet ja vei ne vaalivarastoon 
säilytettäväksi keskiviikkona 16.6.2021 tapahtuvaa äänestysalueittaisten 
äänestyslippupakettien sinetöintiä varten kunnes seuraavien kuntavaalien 
tulos on lainvoimainen. 
 
Tarkastuslaskennassa keskusvaalilautakuntaa ja keskusvaalilautakunnan 
sihteeri Antti Luukkasta avustivat kunnan henkilöstöön kuuluvat Nea 
Renström ja Merja Myllyniemi. 
 
Pöytäkirjan liitteenä ovat tallennusraportit ennakkoäänten laskennasta 
äänestysalueilta 002 Vanha-Nummela, 005 Ojakkala ja 008 Etelä-Vihti sekä 
vaalipäivän äänien tarkastuslaskennasta kaikilta kahdeksalta 
äänestysalueelta.  

 
Liitteet 
 Liite 1 002 Vanha-Nummela ennakkoäänten 

tallennusraportti tarkastus 14 06 2021 
 Liite 2 005 Ojakkala ennakkoäänten 

tallennusraportti tarkastus 14 06 2021 
 Liite 3 008 Etelä-Vihti ennakkoäänten 

tallennusraportti tarkastus 14 06 2021 
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 Liite 4 001 vaalipäivän tallennusraportti 
tarkastus 14 06 2021 

 Liite 5 002 vaalipäivän tallennusraportti 
tarkastus 14 06 2021 

 Liite 6 003 vaalipäivän tallennusraportti 
tarkastus 14 06 2021 

 Liite 7 004 vaalipäivän tallennusraportti 
tarkastus 14 06 2021 

 Liite 8 005 vaalipäivän tallennusraportti 
tarkastus 14 06 2021 

 Liite 9 006 vaalipäivän tallennusraportti 
tarkastus 14 06 2021 

 Liite 10 007 vaalipäivän tallennusraportti 
tarkastus 14 06 2021 

 Liite 11 008 vaalipäivän tallennusraportti 
tarkastus 14 06 2021 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 47, § 48, § 49 

 

Muutoksenhakukielto 

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

 

 


