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PYLKÖNMÄEN ÄÄNESTYSALUEEN YHDISTÄMINEN SAARIJÄRVEN
ÄÄNESTYSALUEESEEN

KVAALTK § 8 
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä
ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden koosta tai
asukasmäärästä ei ole vaalilaissa tarkempia määrityksiä. 
Äänestysalueista päättää valtuusto. Päätös äänestysalueista tulee voimaan
voimaan 15. päivänä lokakuuta, jos päätös tehdään ja päätöksestä il moi te-
taan maistraatille sen määräämällä tavalla viimeistään saman vuoden huh ti-
kuus sa. Myöhemmin tehty tai maistraatille ilmoitettu päätös tulee voimaan
15. päivänä lokakuuta seu raa va na vuonna.  Nyt käsiteltävänä olevalla ajan
jak sol la ei ole nor maa li ai kai sia vaaleja.

Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne hen-
ki löt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön koh-
dal le.

Edellisen kerran äänestysaluejakoa on muutettu 10.9.2009, jolloin ää nes tys-
alue ko koa muutettiin seitsemästä (7) nykyiseen kahteen. Saarijärven kau-
pun gis sa on tällä hetkellä  kaksi äänestysaluetta:
Pylkönmäen äänestysalue (001) ja Saarijärven ää nes tys alue (002).

Pylkönmäen äänestyalueella äänioikeutettujen määrä vähenee jatkuvasti asu-
kas lu vun pienentyessä. Lisäntyneet ennakkoäänestymäärät puoltavat ää nes-
tys aluei den karsimista.

Vuoden 2015 Eduskuntavaaleissa Pylkönmäen koululla järjestettiin en nak-
ko ää nes tys kolmena (3) päivänä. Äänioikeutetuista (455) äänesti ennakkoon
268 henkilöä (41,7 %) ja varsinaisena vaa li päi vä nä ää nes ti 187 henkilöä
(29,1 %).

Pylkön Äänen hallitus käsitteli äänestysalueiden yhdistämisasiaa ko kouk ses-
saan 8.6.2015. Kokouksessa hyväksyttiin, että  Pylkönmäen ää nes tys alu e
yh dis te tään Saarijärven äänestysalueeseen vuoden 2017 kuntavaaleista läh-
tien.

Pylkönmäellä ei jatkossa järjestetä äänestystä virallisena ää nes tys päi vä nä. 

Ennakkoäänestyspäiviä ja päivittäistä ää nes tys ai kaa lisätään ja näillä jär jes-
te lyil lä äänestäjille tarjotaan joustavampi mahdollisuus osallistua ää nes tys ta-
pah tu maan.
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Vaalilain (714/1988) 9 §:n mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kun-
nas sa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää siis itsenäisesti ja oman
har kin tan sa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja si-
jain nis ta kunnassa.

Esitys: Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val-
tuus tol le, että

1) Pylkönmäen äänestysalue yhdistetään Saarijärven ää nes tys alu ee seen.

2) Vaalipäivän äänestyspaikkoja on vain jatkossa yksi (1) Saarijärvellä, Kes-
kus kou lu.

3) määrää, että ne henkilöt, joita ei ole merkitty väestötietojärjestelmässä
min kään kiinteistön kohdalle kuuluvat Saarijärven äänestysalueeseen.

Päätös: 1-3) Hyväksyttiin.

KH § 175 
Valmistelijat: hallintosihteeri 044 7114 611, hallinto- ja henkilöstöjohtaja
044 4598 203

Kj:n esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle päätettäväksi, että

1) Pylkönmäen äänestysalue yhdistetään yhdeksi Saarijärven ää nes tys alu-
eek si;

2) päättää, että vaalipäivän äänestyspaikkoja on jatkossa vain yksi Saa ri jär-
vel lä, Keskuskoulu.

3) valtuusto määrää, että ne henkilöt, joita ei ole merkitty väes tö tie to jär jes-
tel mäs sä minkään kiinteistön kohdalle kuuluvat Saarijärven ää nes tys alu ee-
seen.

Päätös: 1-3) Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Maarit Sironen saapui kokoukseen asian kä sit-
te lyn aikana 15:42.

KV §  
Esitys: 1-3) Edellä.

Päätös:
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