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Tampereen kaupunki 

Kaupunginhallitus 

 

Eläköön Eteläpuisto ry jätti 25.11.2019 kuntalaisaloitteen Eteläpuiston säilyttämisestä ja 

kehittämisestä kaupunkipuistona. Samana päivänä jätettiin kaupunginvaltuustolle asiaa 

koskeva adressi, jossa tuolloin oli 16 102 allekirjoitusta. Adressiteksti oli kuntalaisaloitteen 

liitteenä. 

 

Kuntalaisaloitetta käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 6.4.2020. Kaupunginhalli-

tus päätti antaa aloitteeseen päätösehdotuksen perustelutekstin mukaisen vastauksen.  

 

Esityslistassa ja päätöksessä käsiteltiin tosiasiassa vain kuntalaisaloitteen liitteenä olevaa 

adressin tekstiä. Tämä teksti sellaisenaan sisältyi aloitteeseenkin, mutta sen lisäksi esitet-

tiin tarkennuksia Eteläpuistoa koskeviin vaatimuksiin perusteluineen. Nämä osiot jäivät 

siis asiallisesti käsittelemättä ja kaupunginhallituksen tietoon saattamatta. 

 

Useiden selvityspyyntöjen jälkeen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nur-

minen on antanut asiasta seuraavan selityksen: 

 

”Adressissa yli 16.000 allekirjoittajaa (täyttää vaatimuksen 2% väestöstä) ja siksi ni-

menomaan siihen on vastattu.”  

 

”Kuntalaisaloitteen ovat allekirjoittaneet Eläköön eteläpuisto ry:n puolesta vain kaksi 

henkilöä Rauli Virta ja Eeva Leino. Kaksi allekirjoittajaa ei täytä kuntalaisaloitteeksi 

päätymisen vaatimusta (allekirjoittajia vähintään 2% kunnan asukkaista). Em. syystä 

paperin (vaikka nimetty kuntalaisaloitteeksi) vaatimuksiin ei ole vastattu.”  

 

Kyseessä on virheellinen lain soveltaminen. Kaupunginhallitus ei ole tätä kysymystä rat-

kaissut, vaan sen on tehnyt joku tai jotkut valmistelusta vastaavat viranhaltijat. Kenellä 

tähän on ollut muodollinen päätösvalta ja onko päätös tehty asianmukaisesti, on epäsel-

vää. Ainakin päätös on jätetty antamatta tiedoksi sekä aloitteen tekijälle että kaupungin-

hallitukselle. 

 

Eläköön Eteläpuisto ry (EEP) on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Tampere. Yhdis-

tyksellä on oikeus tehdä kunnan toimintaa koskevissa asioissa aloitteita Tampereen kau-

pungille.  EEP on jättänyt 25.11.2019 Tampereen kaupungin kirjaamoon yhdistyksen viral-

listen nimenkirjoittajien Rauli Virran ja Eeva Leinon allekirjoittaman asiakirjan, joka on oi-

keudelliselta luonteeltaan yksiselitteisesti kuntalain mukainen kuntalaisaloite. Kuntalain 

23 § ei edellytä kuntalaisaloitteelta määrämuotoa eikä vähimmäisosallistujamäärää.  
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Eläköön Eteläpuisto ry vaatii, että Tampereen kaupunki korjaa virheellisen ratkaisun olla 

käsittelemättä 25.11.2019 jätettyä Eläköön Eteläpuisto ry:n aloitetta kuntalain 23 §:n mu-

kaisena kuntalaisaloitteena. Asiasta ei ole tehty hallintolain mukaista, muutoksenhakukel-

poista päätöstä. Kuka ja millä tosiasiallisilla perusteilla ratkaisun on tehnyt, on jäänyt epä-

selväksi. 

 

Edelleen Eläköön Eteläpuisto ry vaatii, että kaupunginhallituksen päätös 6.4.2020 § 156 

tulee korjata hallintolain 50 § 1 mom. 1, 2 ja 3 kohtien perusteella. Päätös perustuu sel-

västi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen, päätös perustuu ilmeisen väärään lain 

soveltamiseen ja päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe.  

 

Edellytämme edelleen selvitystä siitä, kuka, millä toimivaltuuksilla ja millä tosiasiallisella 

perusteella on päättänyt, että varsinainen kuntalaisaloite on jätetty esittämättä ja käsitte-

lemättä kaupunginhallituksessa. On myös selvitettävä, onko tämä ratkaisu perusteluineen 

ollut asian valmistelijan, esittelijän ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tiedossa. Näi-

hin kysymyksiin vaadimme selkeitä ja todenmukaisia vastauksia. 

 

Aloitteen tekijälle on lain mukaan ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 

EEP edellyttää, että kaupunki ilmoittaa yhdistykselle kuntalaisaloitteessa esitettyjen vaati-

musten toteuttamisesta. 

   

Kuntalain 23 §:n mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa 

tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Tämä koskee sekä tavanomai-

sia kuntalaisaloitteita, että 23 § 2 momentin mukaisia aloitteita, joiden kannattajina on 

vähintään 2% asukkaista. EEP tulee seuraamaan aktiivisesti Eteläpuistoa koskevien kunta-

laisaloitteiden ja muiden päätösten toteuttamista. 

 

Hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti pyydämme, että Tampereen kaupunki il-

moittaa viipymättä, kuinka ja millä aikataululla asian selvittäminen etenee, kuka asiaa val-

mistelee ja kuka voi antaa lisätietoja käsittelyn vaiheista. Nämä tiedot voi toimittaa yhdis-

tykselle sähköpostitse. 

 

Toteamme lopuksi, että puheena oleva kaupunginhallituksen päätös on saapunut yhdis-

tykselle kovin myöhään, koska se on ilmoitetuista yhteystiedoista poiketen postitettu yh-

distyksen vanhaan osoitteeseen.  

 

Tampereella 6.5.2020 

 

Eläköön Eteläpuisto ry 

 

 

Rauli Virta  Eeva Leino 

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 
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 Eläköön Eteläpuisto ry 
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c/o Mettinen 

Kuninkaankatu 7 A 13 

33200 Tampere 

posti@etelapuisto.fi   

 


