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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   
Keskusvaalilautakunta 16.06.2021 § 50    
    
   

 
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 16.06.2021 § 51    
    
   

 
 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. Pöytäkirja tar-

kastetaan 21.6.2021 mennessä. 
 

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Sainio ja Riitta Rinne.   
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Vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen määrääminen Vihdin kunnassa 
   
Keskusvaalilautakunta 16.06.2021 § 52    
12/00.00.00.03/2021  
 

Vaalilain 91 § (vaalien tuloksen määrääminen) kuuluu seuraavasti 
[poistettu tarpeettomana maininnat eduskuntavaaleista, 
keskusvaalilautakunnan sihteerin kommentti]: 
 
"Vaalien tuloksen määräämiseksi kuntavaaleissa kirjoitetaan kaikkien 
ehdokkaiden nimet heidän vertauslukujensa suuruuden mukaiseen 
järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merkitään hänen 
vertauslukunsa. Tästä nimisarjasta valitaan sarjan alusta alkaen niin monta 
ehdokasta kuin kunnassa on valtuutettuja." 
 
Vaalilain 93 § (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: 
 
"Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 17 §:ssä 
säädetään. 
 
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, 
kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä 
määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.  
 
Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä 
olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi." 
 
Kuntalain 17 § (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti:  
 
"Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa 
esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta 
jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään 
kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana 
valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.  
 
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on 
vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja 
kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen 
vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen 
varavaltuutetun." 
 
Vaalilain 89 § (vaalien tuloksen laskentatapa) kuuluu seuraavasti: 
 
"Vaaliliittoon kuulumattomaan puolueeseen ja kuhunkin yhteislistaan 
kuuluvien ehdokkaiden keskinäinen järjestys puolueessa tai yhteislistassa 
määräytyy heidän saamiensa henkilökohtaisten äänimäärien mukaan. 
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Tässä järjestyksessä ehdokkaille annetaan vertausluvut siten, että kunkin 
puolueen tai yhteislistan ensimmäinen ehdokas saa vertausluvukseen 
puolueen tai yhteislistan hyväksi annettujen äänten koko lukumäärän, 
toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin 
edelleen. 
 
Vaaliliittoon kuuluvien puolueiden ehdokkaiden keskinäinen järjestys 
määräytyy puolueesta riippumatta heidän saamiensa henkilökohtaisten 
äänimäärien mukaan. Tässä järjestyksessä ehdokkaille annetaan 
vertausluvut siten, että ensimmäinen ehdokas saa vertausluvukseen 
vaaliliiton hyväksi annettujen äänten koko lukumäärän, toinen puolet siitä, 
kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen. 
 
Yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen ehdokkaan 
vertauslukuna on hänen saamansa äänimäärä." 
 
Kukin vertailtava ryhmä [Vihdissä puolue, vaaliliitto ja yhteislista, 
keskusvaalilautakunnan sihteerin kommentti] saa niin monta paikkaa kuin 
sille sen saamien äänimäärien mukaan suhteellisesti kuuluu. Vertailtavan 
ryhmän sisäpuolella ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee 
heidän saamansa henkilökohtaiset äänimäärät.  
 
Vaalilain 90 § (arvan käyttö) kuuluu seuraavasti: 
 
"Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, niiden keskinäinen 
järjestys ratkaistaan arpomalla." 
 
Arvonta on suoritettava vasta sitten, kun kunnan keskusvaalilautakunta on 
lopullisesti hyväksynyt äänimäärät ja vertausluvut eli vaalien tulosta 3. 
päivänä vaalien jälkeen vahvistettaessa.  
 
Vaalilain 95 § (kunnallisvaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen 
sekä tuloksesta tiedottaminen) kuuluu seuraavasti: 
 
"Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 3. päivänä 
vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan.  
 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:  
 
1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja 
valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 
seitsemän päivän ajaksi;  
 
2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään 
valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset 
kunnassa saatetaan tiedoksi; sekä  
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3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä 
tavalla." 
 
Oikeusministeriölle tiedottamisen perusteena on se, että ao. ministeriö 
saisi viipymättä tiedon kaikkien kuntien kunnallisvaalien tuloksesta 
vaalitietojärjestelmää ja tietopalvelua varten sekä Tilastokeskus 
vaalitietojärjestelmästä laadittavia vaalitilastoja varten.  
 
Vaalilain 98 § (vaalien tuloksen merkitseminen pöytäkirjaan) kuuluu 
seuraavasti: 
 
"Kun vaalien tulos on vahvistettu, tuloksen vahvistavan viranomaisen on 
pöytäkirjassa mainittava sekä valitut henkilöt että ne, jotka 
edustajanpaikan joutuessa avoimeksi varaedustajina tulevat valittujen 
tilalle tai jotka on valittu varavaltuutetuiksi.  
 
Kukin valittu merkitään pöytäkirjaan ilmoittamalla hänen nimensä ja 
arvonsa, ammattinsa tai toimensa sekä, kuntavaaleja lukuun ottamatta, 
kotikuntansa samoin kuin hänen saamansa vertausluku ja äänimäärä." 
 
Mitä vaalilain 98 §:n 2. momentissa on määrätty valitun tietojen osalta 
koskee myös varavaltuutettua.  
 
Pöytäkirjan liitteeksi on oikeusministeriön määräysten ja ohjeiden mukaan 
otettava vaalitietojärjestelmästä ainakin seuraavat tulosteet (raportit): 
 
- KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa 
- KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain 
- KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain 
- KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta 
- KT 23 Ehdokkaat vertausluvuittain 
- KT 26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain 
- KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet 
- KT 32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista 
- KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain 
 
Pöytäkirjaan on myös merkittävä vaalitoimituksessa annettujen 
mitättömien äänestyslippujen lukumäärä äänestysalueittain. 
 

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

 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta 
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1) Vahvistaa vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen Vihdin kunnassa 
seuraavasti: 
 

 - ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut 
 

 - mahdollisten arvontojen tulokset 
 

 - mitättömien äänten lukumäärät äänestysalueittain 
 

 - äänten kokonaismäärän (hyväksytyt äänet + mitättömät äänet) 
 

2) Merkitsee pöytäkirjaan vahvistetut äänimäärät ja vertausluvut 
sekä lisäksi kunkin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun 
nimen sekä arvon, ammatin tai toimen; ja 
 

3) Julkaisee ja tiedottaa em. tuloksen vaalilain mukaisesti. 

 
Päätös Kokouksessa keskusvaalilautakunnan sihteeri saattoi 

keskusvaalilautakunnalle tiedoksi vaalitietojärjestelmästä tulostettuna 
raportin niistä vaalilain 90 §:n mukaisista tilanteista, joissa kahdella 
ehdokkaalla oli sama äänimäärä tai sama vertausluku [ei 
samanvertauslukuisia ehdokkaita vuoden 2021 kuntavaaleissa Vihdissä]. 
Nämä tilanteet on lueteltu alla (suluissa ehdokasnumero ehdokaslistojen 
yhdistelmässä):   

 

- Suomen ruotsalainen kansanpuolue rp:n ja Kansallinen Kokoomus 
rp:n (vaaliliitossa) ehdokkailla Fredrik Blomberg (numero 3) ja Marko 
Karjalainen (numero 14) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
varavaltuutetun järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Kansallinen Kokoomus rp:n ehdokkailla Sanna Kuula (numero 15), 
Jaana Laine (numero 17) ja Pauliina Lehtola (numero 19) on sama 
äänimäärä. Heidän keskinäisen järjestyksensä määrääminen 
edellyttää arpomista. 
 

- Kansallinen Kokoomus rp:n ehdokkailla Kati Helanto-Väätänen 
(numero 9), Timo Orhala (numero 26) ja Sami Somero (numero 37) 
on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen järjestyksensä määrääminen 
edellyttää arpomista. 
 

- Kansallinen Kokoomus rp:n ehdokkailla Juhani Lahdelma (numero 16) 
ja Risto Oksa (numero 24) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
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- Vihreä liitto rp:n ehdokkailla Jari Lydén (numero 53) ja Peter 
Simontschuk (numero 59) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Suomen Keskusta rp:n ehdokkailla Baykal Gedik (numero 65) ja Tapio 
Lankinen (numero 71) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Suomen Keskusta rp:n ehdokkailla Reijo Pennanen (numero 86) ja 
Niko Rytsä (numero 88) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Suomen Keskusta rp:n ehdokkailla Marja-Liisa Mäkelä (numero 80), 
Maritta Taskinen (numero 94) ja Mikko Yli-Rosti (numero 98) on sama 
äänimäärä. Heidän keskinäisen järjestyksensä määrääminen 
edellyttää arpomista. 
 

- Suomen Keskusta rp:n ehdokkailla Katri Hyväkkä (numero 68) ja 
Riikka Sohlman (numero 92) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Suomen Keskusta rp:n ehdokkailla Antti Huttunen (numero 67) ja 
Oxana Kyllönen (numero 70) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Vesa Honkavaara (numero 113) ja 
Mikko Tsutsunen (numero 153) on sama äänimäärä. Heidän 
keskinäisen varavaltuutetun järjestyksensä määrääminen edellyttää 
arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Sami Järvinen (numero 117) ja 
Ville Kotiranta (numero 122) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
varavaltuutetun järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Juho Savinainen (numero 152) ja 
Ville Walden (numero 157) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Virpi Kokkonen (numero 120) ja 
Katja Kulta (numero 123) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Elina Asikainen (numero 107), 
Kalervo Kuronen (numero 124), Keijo Laitinen (numero 127) ja Pasi 
Moilanen (numero 137) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
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- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Pasi Lätti (numero 134) ja Elmo 
Myllyoja (numero 140) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Mika Riipi (numero 148) ja 
Marjatta Uusimäki (numero 155) on sama äänimäärä. Heidän 
keskinäisen järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Sirkka Pihlström (numero 145) ja 
Juha Tähti (numero 154) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Ritva Flinkman (numero 108), 
Heikki Mikkilä (numero 136), Marja Pihlajaniemi (numero 144) ja 
Leila Öhman (numero 158) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Marko Lindroos (numero 131), 
Jorma Luostarinen (numero 133) ja Tarmo Mustonen (numero 139) 
on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen järjestyksensä määrääminen 
edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Daiga Halvari (numero 112), Ari 
Kajan (numero 118) ja Jari Muhonen (numero 138) on sama 
äänimäärä. Heidän keskinäisen järjestyksensä määrääminen 
edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Esa-Pekka Lahti (numero 126) ja 
Riku Ruhanen (numero 149) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Pertti Luokkanen (numero 132) ja 
Rainer Öhman (numero 159) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen 
järjestyksensä määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Perussuomalaiset rp:n ehdokkailla Jenni Koskinen (numero 121), Jari 
Nurmi (numero 141) ja Johanna Virtanen (numero 156) on sama 
äänimäärä. Heidän keskinäisen järjestyksensä määrääminen 
edellyttää arpomista. 
 

- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.n ehdokkailla Jari Maarto 
(numero 180) ja Janne Ripatti (numero 189) on sama äänimäärä. 
Heidän keskinäisen varavaltuutetun järjestyksensä määrääminen 
edellyttää arpomista. 
 



 
Vihdin kunta Pöytäkirja 10/2021  12 (19) 
 
Keskusvaalilautakunta § 52 16.06.2021 
 

 

- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.n ehdokkailla Päivi 
Ruostesaari-Solja (numero 191) ja Kimmo Salenius (numero 192) on 
sama äänimäärä. Heidän keskinäisen varavaltuutetun järjestyksensä 
määrääminen edellyttää arpomista. 
 

- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.n ehdokkailla Päivi 
Lumikumpu (numero 179), Tomi Salin (numero 193), Kaddi Talts 
(numero 197), Alina Virolainen (numero 203) ja Olavi Vauromaa 
(numero 204) on sama äänimäärä. Heidän keskinäisen järjestyksensä 
määrääminen edellyttää arpomista. 
 

 
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin keskusvaalilautakunnan 
kokouksessa. 
 
Arpominen toimitettiin siten, että kullakin arvontakerralla arvontakulhoon 
laitettiin jokaisen kyseisessä arvonnassa olevan (ja siis saman äänimäärän 
saaneen) ehdokkaan ehdokasnumero ja nimi. Ehdokasnumero ja 
ehdokkaan nimi oli leikattu A3 -kokoon tulostetusta vaalitetojärjestelmän 
raportista nro KT41 (äänimäärä- ja vertauslukutilanteet) ja näin saatu 
arvontalippu oli suljettu kahteen osaan taittamalla. Kukin 
keskusvaalilautakunnan jäsen puheenjohtajaa lukuun ottamatta nosti 
vuorollaan laatikosta kunkin arvontaryhmän osalta kerrallaan suljetun 
lipun. Jos arvontaryhmässä oli yli kaksi arvottavaa, nosti kukin 
keskusvaalilautakunnan jäsen vuorollaan ensiksi arvonnassa 
ensimmäiseksi tulleen lipun ja sen jälkeen arvonnassa seuraaviksi 
tulleen/tulleiden lipun. Kussakin arvonnassa voittaneen ehdokkaan 
lippuun kirjoitettiin numero 1, toiseksi tulleen ehdokkaan lippuun numero 
2 ja kolmanneksi tulleen ehdokkaan lippuun numero 3 ja niin edelleen. 
Arvontaliput liimattiin arvontakerroittain lomakkeelle, joka on pöytäkirjan 
liitteenä.  
 
Keskusvaalilautakunta määräsi arpomalla edellä lueteltujen saman 
puolueen tai vaaliliiton sisällä saman äänimäärän saaneen ehdokkaan 
keskinäisen järjestyksen seuraavasti (ensimmäisessä sarakkeessa 
arvontaryhmän numero): 
 

1) 1. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 3 olevan Fredrik 
Blomberg lipuke (vastaparina arvonnassa Marko Karjalainen, 
ehdokasnumero 14). 
 

2) 2. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 17 olevan  Jaana 
Laineen lipuke, toiseksi ehdokasnumerolla 19 olevan Pauliina 
Lehtolan lipuke ja kolmanneksi arvonnassa tuli Sanna Kuula, 
ehdokasnumeo 15). 
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3) 3. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 26 olevan  Timo 
Orhalan lipuke, toiseksi ehdokasnumerolla 37 olevan Sami 
Someron lipuke ja kolmanneksi arvonnassa tuli Kati Helanto-
Väätäsen, ehdokasnumero 9). 
 

4) 4. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 24 olevan  Risto 
Oksan lipuke ja toiseksi arvonnassa tuli Juhani Lahdelma, 
ehdokasnumero 16). 
 

5) 5. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 59 olevan  Peter 
Simontschukin lipuke (vastaparina arvonnassa Jari Lydén, 
ehdokasnumero 53). 
 

6) 6. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 71 olevan Tapio 
Lankisen lipuke (vastaparina arvonnassa Baykal Gedikin, 
ehdokasnumero 65). 
 

7) 7. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 88 olevan  Niko Rytsän 
lipuke (vastaparina arvonnassa Reijo Pennanen, ehdokasnumero 
86). 
 

8) 8. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 94 olevan  
Maritta Taskisen lipuke, toiseksi ehdokasnumerolla 80 olevan 
Marja-Liisa Mäkelän lipuke ja kolmanneksi arvonnassa tuli Mikko 
Yli-Rosti, ehdokasnumero 98). 
 

9) 9. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 92 olevan Riikka 
Sohlman lipuke (vastaparina arvonnassa Katri Hyväkkä, 
ehdokasnumero 68). 
 

10) 10. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 70 olevan Oxana 
Kyllösen lipuke (vastaparina arvonnassa Antti Huttusen, 
ehdokasnumero 67). 
 

11) 11. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 153 olevan Mikko 
Tsutsusen lipuke (vastaparina arvonnassa Vesa Honkavaara, 
ehdokasnumero 113). 
 

12) 12. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 122 olevan Ville 
Kotirannan lipuke (vastaparina arvonnassa Sami Järvisen, 
ehdokasnumero 117). 
 

13) 13. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 152 olevan Juho 
Savinaisen lipuke (vastaparina arvonnassa Ville Waldenin, 
ehdokasnumero 157). 
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14) 14. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 120 olevan Virpi 
Kokkosen lipuke (vastaparina arvonnassa Katja Kulta, 
ehdokasnumero 123). 
 

15) 15. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 107 olevan Elina 
Asikaisen lipuke, toiseksi ehdokasnumerolla 127 olevan Keijo 
Laitisen lipuke, kolmanneksi ehdokasnumerolla 124 olevan Kalervo 
Kurosen lipuke ja neljänneksi arvonnassa tuli Pasi Moilasen, 
ehdokasnumero 137). 
 

16) 16. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 140 olevan Elmo 
Myllyojan lipuke (vastaparina arvonnassa Pasi Lätti, 
ehdokasnumero 134). 
 

17) 17. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 148 olevan Mika 
Riipin lipuke (vastaparina arvonnassa Marjatta Uusimäki, 
ehdokasnumero 155). 
 

18) 18. arvonnassa nostettiin ehdokasnumerolla 154 olevan Juha 
Tähden lipuke (vastaparina arvonnassa Sirkka Pihlström, 
ehdokasnumero 145). 
 

19) 19. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 144 olevan 
Marja Pihlajaniemen lipuke, toiseksi ehdokasnumerolla 136 olevan 
Heikki Mikkilän lipuke, kolmanneksi ehdokasnumerolla 158 olevan 
Leila Öhmanin lipuke ja neljänneksi arvonnassa tuli Ritva Flinkman, 
ehdokasnumero 108). 
 

20) 20. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 133 olevan 
Jorma Luostarisen lipuke, toiseksi ehdokasnumerolla 131 olevan 
Marko Lindroosin lipuke ja kolmanneksi arvonnassa tuli Tarmo 
Mustonen, ehdokasnumero 139). 
 

21) 21. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 112 olevan 
Daiga Halvarin lipuke, toiseksi ehdokasnumerolla 138 olevan Jari 
Muhosen lipuke ja kolmanneksi arvonnassa tuli Ari Kajan, 
ehdokasnumero 118). 
 

22) 22. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 149 olevan Riku 
Ruhasen lipuke (vastaparina arvonnassa Esa-Pekka Lahti, 
ehdokasnumero 126). 
 

23) 23. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 132 olevan 
Pertti Luokkasen lipuke (vastaparina arvonnassa Rainer Öhman, 
ehdokasnumero 159). 
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24) 24. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 121 olevan 
Jenni Koskisen lipuke, toiseksi ehdokasnumerolla 156 olevan 
Johanna Virtasen lipuke ja kolmanneksi arvonnassa tuli Jari 
Nurmen, ehdokasnumero 141). 
 

25) 25. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 189 olevan 
Janne Ripatin lipuke (vastaparina arvonnassa Jari Maarto, 
ehdokasnumero 180). 
 

26) 26. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 191 olevan Päivi 
Ruostesaari-Soljan lipuke (vastaparina arvonnassa Kimmo Salenius, 
ehdokasnumero 192). 
 

27) 27. arvonnassa nostettiin ensin ehdokasnumerolla 179 olevan Päivi 
Lumikummun lipuke, toiseksi ehdokasnumerolla 197 olevan Kaddi 
Taltsin lipuke, kolmanneksi ehdokasnumerolla 204 olevan Olavi 
Vauromaan lipuke, neljänneksi ehdokasnumerolla 193 olevan Tomi 
Salinin lipuke ja viidenneksi arvonnassa tuli Alina Virolainen, 
ehdokasnumero 203). 

 
Arvonnan tulos merkittiin vaalitietojärjestelmään ja vaalilaskenta 
merkittiin Vihdin kunnan osalta valmiiksi.  
 
Arvontalipukkeet sekä äänimäärä- ja vertauslukutilanteen osoittava 
vaalitietojärjestelmän raportti numero KT41 ovat pöytäkirjan liitteenä.  
 
Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta käsitteli vaalien tuloksen 
vahvistamisen Vihdin kunnassa. Käsittelyn päätyttyä puheenjohtaja totesi, 
että keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen Vihdin 
kunnassa.  
 
Sen jälkeen keskusvaalilautakunta päätti julkaista ja tiedottaa vaalien 
tuloksen vaalilain mukaisesti. Julkaisusta ja tiedottamisesta vastaa 
keskusvaalilautakunnan sihteeri. Kuulutus julkaistaan Vihdin kunnan 
verkkosivuilla, ilmoitustaululla ja kunnanhallituksen päättämissä 21.6.2021 
alkavalla viikolla ilmestyvissä ilmoituslehdissä (Vihdin Uutiset ja Luoteis-
Uusimaa). 
 
Lopuksi keskusvaalilautakunta paketoi äänestysalueittain jaotellut 
äänestysliput ja sinetöi ne säilytettäväksi siihen saakka kunnes seuraavan 
kuntavaalin tulos on lainvoimainen. 

 
Liitteet 
 Liite 1 Arvontojen tulos äänimäärätasatilanteista 

Kuntavaalit 2021 Vihti 
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 Liite 2 KT10 Äänestysaktiivisuus kunnassa 
Kuntavaalit 2021 Vihti 

 Liite 3 KT11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen 
mukaan äänestysalueittain Kuntavaalit 
2021 Vihti 

 Liite 4 KT20 Ehdokkaiden äänet 
äänestysalueittain Kuntavaalit 2021 Vihti 

 Liite 5 KT21 Ehdokkaiden äänet koko kunta 
Kuntavaalit 2021 Vihti 

 Liite 6 KT23 Ehdokkaat vertausluvuittain 
Kuntavaalit 2021 Vihti 

 Liite 7 KT26 Valitut ja varamiehet 
vertausluvuittain Kuntavaalit 2021 Vihti 

 Liite 8 KT29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet 
Kuntavaalit 2021 Vihti 

 Liite 9 KT32 Ryhmien kannatus ja muutos 
edellisistä vaaleista Kuntavaalit 2021 Vihti 

 Liite 10 KT90 Mitättömät äänestysliput 
perusteittain Kuntavaalit 2021 Vihti 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 50, § 51 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n no-
jalla tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 52 

 

Hallintovalitus 
   
Valitusoikeus ja valitusperuste 
Päätökseen saa hakea muutosta se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokainen vaaleissa ehdokkaana ollut 
henkilö ja ehdokashakemuksen antanut puolue ja yhteislista sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Lisäksi saa-
vat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut 
vaikuttaa vaalien tulokseen: 1) jokainen asianomaisessa kunnassa äänioikeutettu henkilö; 2) kuntavaaleissa kunnan 
jäsen. 
 
Valitusaika 
Valitus tehdään toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu. Valitus on 
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan 
päättymistä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Valitusviranomainen  
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 
postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi 
puhelinnumero: 029 564 2000 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oi-
keus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Valituskirjelmän muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti.  Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka 
on osoitettava hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta, 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edusta-
jansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 
yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistui-
melle. Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomai-
sen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täy-
dentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä 
epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa 
(1455/2015) säädetään. 
 
Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vihdin kunnan kirjaamosta. 
Yhteystiedot: 
postiosoite: Vihdin kunta, kirjaamo, PL 13, 03101 Nummela                
käyntiosoite: Asemantie 30, Nummela 
sähköpostin: kunnanvirasto@vihti.fi 
puhelinnumero: (09) 4258 3000 
kirjaamon aukioloaika: maanantai - torstai klo 8.00 – 15.30, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 8.00 – 14.00. 
 

mailto:kunnanvirasto@vihti.fi

