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1 Esipuhe: kutsu dialogiin 
 
Toimivan demokratian kannalta on tärkeää, että kansalaiset voivat arvioida ja haastaa 
vallankäyttäjiä. Yritykset ovat jo pitkään laatineet osakkaille, sijoittajille ja sidosryhmille 
vuosikertomuksia. Mutta entä toinen merkittävä vallankäyttäjien ryhmä, kansanedustajat?  
 
Edustajien valtiopäivätoimet ja puheet ovat luettavissa eduskunnan www-sivuilla, ja usein 
heidän omat kotisivunsa täydentävät kuvaa. Koontia edustajan kuluneesta vuodesta ei 
kuitenkaan ole yleisesti tarjolla. 
 
Tämän vuosikertomuksen tarkoitus on lisätä politiikan avoimuutta. Toivon, että kertomuksen 
avulla äänestäjät voivat arvioida, olenko vastaisuudessa heidän luottamuksensa arvoinen. 
 
Vuosikertomus on myös kutsu dialogiin. Otan mielelläni vastaan palautetta sekä kertomuksesta 
että sen esittelemästä toiminnasta. Eduskuntatyöni on vasta alussa, joten kehitettävää riittää. 
 
Tampereella 31.12.2004 
 
Oras Tynkkynen 
kansanedustaja (vihr.) 
Tampere, Pirkanmaa 
 
 
 
 

 
 

Eduskunnan lisärakennus. Kuva © eduskunta 
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2 Johdanto: kesken kauden kansanedustajaksi 
 
Nousuni kansanedustajaksi ei ollut niitä tavallisimpia. Eduskuntavaaleissa 2003 sijoituin 1 560 
äänellä ensimmäiselle varasijalle. Olin asemaan tyytyväinen, sillä arvelin sen parantavan 
läpimenon mahdollisuuksia seuraavissa vaaleissa. 
 
Varakansanedustajan tittelille tuli kuitenkin käyttöä jo kesäkuussa 2004, kun Satu Hassi valittiin 
europarlamenttiin. Olin osannut varautua uuteen tehtävään, sillä Satu kertoi ehdolle 
asettumisestaan uudenvuoden aattona 2003, mutta muutos oli silti melkoinen. Jouduin 
jättämään kesätyöni YLEn radiouutisissa ja pistämään tiedotusopin opinnot säästöliekille. Myös 
osallistumiseni kansalaistoimintaan piti järjestellä uudelleen (ks. s. 15). 
 
Otin paikkani istuntosalin takarivissä perussuomalaisten Timo Soinin ja oman puolueeni Rosa 
Meriläisen välissä syysistuntokauden alkaessa tiistaina 7.9. klo 14. Kesti kuitenkin kuukausia 
hahmottaa olevani kansanedustaja. Kun ensimmäisen kerran sain kotiin kansanedustajalle 
osoitetun kirjeen, olisi tuntunut luontevalta ensireaktiolta palauttaa se postiin. 
 
Nousin eduskuntaan kesken kauden yhdessä keskustan Terhi Peltokorven ja Tatja Karvosen 
sekä kokoomuksen Jouko Laxellin kanssa. Runsaan vuoden aikana muut kansanedustajat 
olivat jo ehtineet totutella taloon ja sen tapoihin, mutta meidän uusien tulokkaiden oli hypättävä 
mukaan vauhdissa. Kaiken kukkuraksi minusta tuli 27-vuotiaana eduskunnan nuorin 
kansanedustaja, mikä vaikutti osaltaan melkoisen mediahuomion syntyyn (s. 22). 
 
Kansanedustajan työ on lähtenyt kuitenkin käyntiin melko hyvin. Ensimmäisen 
valtiopäivätoimeni (s. 6) tein heti ensimmäisenä virallisena päivänäni kansanedustajana, ja 
myös valiokuntatyöhön (s. 9) tunnen päässeeni mukavasti sisään. Puolen vuoden aikana 
julkaisin uusien www-sivujen (s. 21) lisäksi kymmenen tiedotetta (s. 17) ja puhuin 18 
tilaisuudessa 5 paikkakunnalla (s. 20). 
 
Syksyn aikana ehdin vaikuttaa myös kunnallispolitiikassa (s.11). Eduskunta- ja valtuustotyön 
yhteensovittamisessa auttaa puolipäiväinen, kunnallispolitiikkaa seuraava avustaja (s. 24). 
 
Vajaa vuoden puolikas kansanedustajana on nyt takana. Uskon, että ensimmäisestä 
kokonaisesta eduskuntavuodesta tulee mielenkiintoinen ja haastava. 
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3 Politiikka 
 
 

3.1 Eduskunta 
 
Syksyn aikana pidetyistä 61 täysistunnosta olin läsnä yhtä vaille kaikissa. Yhdestä olin poissa, 
koska olin sinä päivänä puhumassa Turussa yliopistolla. Talousvaliokunnan 38 kokouksesta 
varsinaisena jäsenenä osallistuin niin ikään yhtä vaille kaikkiin. 
 
 
3.1.1 Puheet 
 
Syysistuntokauden aikana puhuin istuntosalissa 
15 kertaa. Puheeni käsittelivät seuraavia aiheita: 
 
- journalismin puolueellisuus ja lähdekritiikin 
puute 
- naisjärjestöjen tuen vakiinnuttaminen ja 
kasvattaminen 
- tölkkiveron poistamisen ongelmat 
- naisille ja miehille yhtäläisen 
kansalaispalveluksen käyttöönotto 
- sähkönsiirtokaapelin rakentaminen Venäjältä 
Suomeen ja sen ristiriita Suomen turvallisuuden 
ja ympäristötavoitteiden kanssa 
- sähkömarkkinalain uudistaminen 
- kosmetiikan ainesosien eläinkoekiellon välitön 
käyttöönotto 
- kehitysyhteistyö ja köyhyyden poistaminen 
- uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen 
ja suurten hankkeiden demonstraatiotuki 
- ympäristöhallinnon voimavarojen 
riittämättömyys 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
"Niin, mielelläni, jos saan ensin puhua, sitten voidaan sen jälkeen keskustella."  
-ote puheesta eduskunnassa 18.11.2004 
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3.1.2 Valtiopäivätoimet 
 
Kaikki valtiopäivätoimeni löytyvät lyhentämättöminä kotisivuiltani 
 
 
3.1.3 Kirjalliset kysymykset 
 
Vuonna 2004 jätin neljä kirjallista kysymystä. Kysymysten aiheina olivat linja-autoliikenteen 
toimintaedellytykset (20.7.2004), merituulipuiston toteuttaminen (7.9.2004), eliölajien suotuisan 
suojelun taso (26.11.2004) ja kansainvälisen rahoitusyhtiön ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit 
(15.12.2004). 
 
 
Linja-autoliikenteen toimintaedellytykset 
 
Tein kysymyksen ensimmäisenä päivänäni kansanedustajana. Vuonna 2003 bussiliikenteen 
matkustajamäärät vähenivät 3,2 prosenttia. Samaan aikaan yksityisautoilun henkilökilometrien 
määrä nousi yli kaksi prosenttia. Linja-autoliikenteen taantuma oli suurin pääkaupunkiseudulla 
ja Turussa, pikavuoroilla sekä tilausliikenteessä. Matkustajamäärien vähenemä heikentää 
entisestään linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä. Matkustajakadosta kärsivät paitsi yritykset, 
myös joukkoliikenteen palvelutaso, harvaan asuttujen seutujen asukkaat, työllisyys ja ympäristö.  
 
Kysyin, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta linja-autoliikenteen taantuma saadaan 
taitettua, toimintaedellytyksiä parannettua ja matkustajamääriä kasvatettua. 
  
 
Merituulipuiston toteuttaminen 
 
 
"Lienee aika selvää, että tarve lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä on polttava."  
-ote puheesta eduskunnassa 21.12.2004 
 

 
Tuulivoimalla tuotetaan Suomessa promille sähköstä. Tuulivoiman tekninen potentiaali ylittää 
kuitenkin koko maan sähköntarpeen. Yksin Merenkurkun ja Perämeren rannikko- ja merialueilla 
tuulivoiman vuotuinen tuottopotentiaali on 18–25 % Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta. 
Suomi on sitoutunut uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen. Tuulivoimatavoitteeksi on 
asetettu 500 MW vuoteen 2010 mennessä. Nykyisellä tahdilla tavoite jää saavuttamatta. 
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Kysyin hallitukselta, aikooko se ryhtyä toimenpiteisiin merituulipuiston toteuttamiseksi ja jos ei,  
miten se aikoo saavuttaa 500 MW:n tuulivoimatavoitteen vuoteen 2010 mennessä. Kysymyksen 
yhteydessä julkaisin tuulivoimasivut osoitteessa www.oras.net/tuulivoima/. 
 
 
Eliölajien suotuisan suojelun tason turvaaminen Etelä-Suomessa 
 
Kysymyksen esittämisen aikaan Metsähallitus hakkasi kuukkelimetsää Virtain Riponevalla sekä 
mm. Seitsemisen kansallispuiston lähialueita. EU:n tavoitteena on pysäyttää luonnon 
monimuotoisuuden heikentyminen vuoteen 2010 mennessä. Suomen luonnonsuojelulaki tähtää 
lajien suotuisan suojelutason saavuttamiseen, mikä edellyttää, ettei lajien levinneisyysalueita 
pienennetä. Kuukkeli on aiemmin ollut yleinen eteläisintä Suomea myöten. Lapissa se on 
vieläkin varsin yleinen, mutta Oulun läänin eteläpuolella se on uhanalainen ja Etelä-Suomesta 
laajalti hävinnyt elinympäristömuutosten – lähinnä vanhojen metsien hakkuiden – vuoksi.  
 
Kysyin hallitukselta, mitä se aikoo tehdä eliölajien, kuten uhanalaisen kuukkelin, suotuisan 
suojelun tason turvaamiseksi Pirkanmaalla ja muualla Etelä-Suomessa. Lisäksi kysyin, mihin 
toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta jatkuvasti metsäkonflikteja aiheuttava valtion 
liikelaitoksen Metsähallituksen toiminta saataisiin ekologisesti kestäväksi. 
 
 
Kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit 
 
Maailmanpankkiryhmään kuuluvan International Finance Corporationin (IFC) tehtävänä on 
rahoittaa yksityisen sektorin hankkeita kehitysmaissa. Vuoden 2004 alussa IFC alkoi uudistaa 
rahoituskriteerejään. Ympäristö- ja sosiaalikriteereitä aiotaan monilta osin heikentää. Keskeinen 
heikennys on kriteeristön muuttuminen nykyistä tulkinnanvaraisemmaksi, vähemmän sitovaksi 
ja ylimalkaisemmaksi. Nykyinen kriteeristö on ollut melko kehittynyt. 
  
Kysyin hallitukselta, mitä se on tehnyt ja aikoo tehdä IFC:n rahoituskriteerien nykyisen 
vaatimustason ja sitovuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi nykyisestä, sekä mitä hallitus 
tekee IFC:n uusiin linjauksiin liittyvän kuulemismenettelyn kattavuuden ja vaikuttavuuden 
takaamiseksi.  
 
 
3.1.4 Talousarvioaloitteet 
 
Tein valtion vuoden 2005 budjettiin viisi talousarvioaloitetta. Halusin lisää määrärahoja tasa-
arvojärjestöjen tukemiseen, alueellisille ympäristökeskuksille, eläinkokeiden vaihtoehtojen 
tutkimukseen ja energiatukeen. Lisäksi esitin Metsähallituksen tuloutustavoitteen puolittamista. 
Energiatuki- ja Metsähallitus-aloitteet sisällytettiin myös vihreän eduskuntaryhmän 
vaihtoehtobudjettiin. 
 
 
Määrärahan osoittaminen alueellisille ympäristökeskuksille  
 
Alueellisille ympäristökeskuksille kuuluu mm. ympäristönsuojelua, luonnonsuojelua, 
kulttuuriympäristön hoitoa ja vesivarojen hoitoa koskevia tehtäviä. Keskuksille on tullut 
jatkuvasti lisää velvoitteita mm. Euroopan unionin ympäristölainsäädännöstä. Hallituksen 
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talousarvioesityksessä ympäristökeskuksille on vähemmän määrärahoja kuin 
ympäristöministeriön esityksessä. Voimavarojen ja velvoitteiden välisen kuilun leveneminen 
uhkaa heikentää ympäristökeskusten toimintaa. Tästä kärsii paitsi ympäristö, myös liike-elämä 
esimerkiksi pidentyvien lupien käsittelyaikojen takia. 
 
Ehdotin 400 000 euron lisäämistä alueellisten ympäristökeskusten toimintamenoihin toiminnan 
turvaamiseksi. 
 
 
Määrärahan osoittaminen eläinkokeiden vaihtoehtojen tutkimuksen tukemiseen  
 
Tavoite eläinkokeiden vähentämisestä on kirjattu hallitusohjelmaan. Asetus koe-
eläintoiminnasta puolestaan toteaa, että eläinkoe on korvattava muulla menetelmällä, milloin se 
kokeen tarkoituksen tai tuloksen saavuttamiseksi on käytännössä mahdollista. Eläinkokeiden 
tarpeen ennakoidaan kuitenkin kasvavan nykyisestä. Eläinten oikeuksien ja ihmisten terveyden 
turvaamisen yhdistäminen ei ole aivan yksinkertaista, mutta kuitenkin mahdollista satsaamalla 
määrätietoisesti eläinkokeiden vaihtoehtoihin. Vaihtoehtojen kehittäminen voi olla suomalaiselle 
tutkimukselle ja liike-elämälle mahdollisuus.  
  
Ehdotin, että eduskunta ottaa talousarvioon 150 000 euroa eläinkokeiden 
vaihtoehtomenetelmien tukemiseen. 
 
 
Määrärahan osoittaminen energiatukeen  
 

 
 
 
 
 

Kioton ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusiutuvien energialähteiden käytön 
merkittävää lisäämistä. Kansallisessa ilmasto-ohjelmassa arvioidaan, että tarkoitukseen tulisi 
suunnata vähintään 33 500 000 euroa julkista energiatukea vuosittain vuoteen 2010 saakka. 
Toteutunut energiatuki on kuitenkin jäänyt tavoitteen alle. Uuden energiateknologian, kuten 
merituulivoiman, laaja-mittaiseen ja nopeutuvaan käyttöönottoon tulevaisuudessa myös 
Suomessa on mahdollista päästä suuriin demonstraatiohankkeisiin tarkoitetun tuen avulla.  
 
Ehdotin, että eduskunta ottaa talousarvioon lisäyksenä 14 000 000 euroa energiatuen 
korottamiseen käytettäväksi uusiutuvien energialähteiden käytön ja energiansäästön 
edistämiseen sekä demonstraatiohanketukeen.  
 
 
Metsähallituksen tuloutustavoitteen puolittaminen 
 
Valtion Metsähallitukselle asettama tuottotavoite on kova ja se aiheuttaa ongelmia 
valtionmaiden monikäytölle ja monimuotoisuudelle, koska valtaosa liikelaitoksen tuotosta tulee 
metsien päätehakkuista. Vaikka Metsähallituksella on lakisääteinen velvollisuus huolehtia 
valtionmetsien monimuotoisuudesta, monien luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien 
hakkuusuunnitelmia on perusteltu korkealla tulostavoitteella. Etelä- ja Länsi-Suomessa 

 
"Päästöjen vähentäminen noin ylimalkaan tuppaa maksamaan yleensä jotain."  
-ote puheesta eduskunnassa 14.10.2004 
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metsätalous haittaa metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämis- ja 
ennallistamismahdollisuuksia. Pohjois- ja Itä-Suomessa valtion omistamien luonnonmetsien 
hakkuut aiheuttavat jatkuvia ristiriitoja myös matkailuelinkeinon ja porotalouden kanssa.  
 
Esitin, että eduskunta lisää talousarvioon maininnan, jonka mukaan Metsähallituksen tuloutus 
valtiolle vuonna 2005 puolitettaisiin 33,1 miljoonaan euroon ja että Metsähallituksen voitosta 
tuloutetaan vuonna 2006 valtiolle 34,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 3,5 prosentin tuottoa 
sijoitetulle pääomalle. 
 
 
Tasa-arvojärjestöjen tukeminen  
 
Suomi on sitoutunut tasa-arvotyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen ja naisten 
järjestötoiminnan edistämiseen useissa kansainvälisissä sopimuksissa. Sopimuksissa todetaan, 
että naisjärjestöt ovat hallitusten keskeinen yhteistyökumppani sukupuolten tasa-arvon 
toteuttamisessa. Myös hallitusohjelmassa tasa-arvoon sitoudutaan voimakkaasti. Tasa-
arvojärjestöille budjetissa osoitettu määräraha on kuitenkin varsin vaatimaton. Järjestöjen työn 
arvo on syytä tunnustaa budjetissa nykyistä selvemmin. Järjestöjen tuki on erotettava omaksi 
momentikseen ja sen rahoitusta on lisättävä.  
 
Ehdotin, että eduskunta ottaa talousarvioon tasa-arvojärjestöjen tukemiseen 250 000 euroa eli 
57 000 euroa nykyistä enemmän.  

 
 
3.1.5 Valiokuntatyö 
 
Istuin varsinaisena jäsenenä talousvaliokunnassa (TaV) ja varapaikalla ympäristövaliokunnassa 
(YmV) sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa (TyV). Koska varajäsenet saavat muutamin 
rajoituksin osallistua valiokunnan työskentelyyn, istuin päivittäin TaVin lisäksi myös YmV:n 
kokouksissa. 
 
Talousvaliokunnan toimialaan kuuluvat mm. teollisuus, vakuutusyhtiöt, kauppa, kuluttajansuoja 
ja energiapolitiikka. Alkusyksystä valiokuntaa puhutti palveludirektiivi, jonka pelättiin mm. 
heikentävän julkisia hyvinvointipalveluja ja ulkomaisten työntekijöiden valvontaa. Sain 
valiokunnan lausuntoon lisäyksiä mm. työntekijöiden oikeuksista ja niiden valvonnasta, 
kuntayhtymien ja yleishyödyllisten yhteisöjen roolista sekä harmaan talouden torjumisesta. 
 
Loppuvuoden suururakka valiokunnassa oli sähkömarkkinalain uudistus. Uudistuksella pyritään 
mm. parantamaan kuluttajien asemaa ja lisäämään kilpailua sähkömarkkinoilla.  
 
Valiokunta muutti esitystä niin, että usein uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävien sähkön 
pientuottajien verkkoonpääsy turvataan sähkölaitosten toimintaa vaarantamatta. Aloitteestani 
valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota liittymismaksujen merkitykseen sekä sähkön 
tuottajille että käyttäjille. 
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Jätin Sari Essayahin (kd) kanssa vastalauseen talousvaliokunnan mietintöön kosmetiikkalaista. 
Hallituksen esitys laiksi oli pääsääntöisesti hyvä ja perusteltu, mutta se ei kuitenkaan edistä 
riittävästi eläinten oikeuksien turvaamista. Hallituksen esityksen tavoitteena on lopettaa 
valmiiden kosmeettisten valmisteiden ja niiden ainesosien testaaminen eläinkokeilla. 
 

Valmisteiden testaus eläinkokeilla kielletään 
heti lain tultua voimaan, mutta ainesosien 
testaaminen vasta vuonna 2013. Suomessa 
kosmetiikan ainesosia ei testata eläinkokeilla. 
Liike-elämän edustajien mukaan ei ole myös 
nähtävissä, että kokeita alettaisiin tehdä. 
Suomessa ei siis ole esteitä eläinkoekiellon 
nopealle voimaansaattamiselle. Ehdotimme, 
että ainesosien testaaminen Suomessa 
kiellettäisiin välittömästi. Äänestytin 
vastalauseesta täysistunnossa.  
 
Ympäristövaliokunta käsittelee 
ympäristöpolitiikan ja luonnonsuojelun lisäksi 
jätehuoltoa ja asuntopolitiikkaa. Syksyn iso 
hanke oli juomapakkauslain uudistus, jolla 
laajennettiin kierrätystä uusiin pakkauksiin 
mutta heikennettiin pullojen uudelleentäyttöä. 
Valiokunnan lausunnosta tuli kokonaisuutena 
hyvä, mutta siinä valitettavasti hyväksyttiin 
pakkausten uudelleen täyttöön kannustavan 
veron poistaminen. Kiinnitimme puutteeseen 
huomiota lain kaikissa käsittelyvaiheissa ja 
äänestytimme siitä lopulta täysistunnossa.  

 
Loppuvuodesta valiokunnan asialistalla olivat mm. laki Metsähallituksesta ja erityisryhmien 
asumisen järjestäminen. 
 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta keskittyy nimensä mukaisesti työllisyyteen, työntekijöihin ja 
tasa-arvoon. Syysistuntokauden alkupuolella valiokunta käsitteli valtioneuvoston selontekoa 
työelämästä. Valiokunnan toinen suurhanke on tasa-arvolain uudistus, jonka on tarkoitus mm. 
kaventaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Laki tulee valiokunnassa päätösvaiheeseen 
alkuvuodesta 2005. 
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3.2 Kunnallispolitiikka 
 
Vuonna 2004 Tampereen kunnallispolitiikassa keskeisiä asioita olivat mm. lähes koko 
kaupungin sisäistä rakennetta muuttava hallintouudistus, Vuoreksen kaupunginosan 
osayleiskaava sekä kiivas keskustelu mahdollisesta pikaraitiotiestä. Loppuvuodesta pikaraitiotie 
nousi kunnallisvaalien keskeiseksi kysymykseksi yhdessä julkisten palveluiden kanssa. 
Osallistuin vuoden aikana kaikkiin kaupunginvaltuuston kokouksiin. 
  
Valtuustoryhmät toimivat vuonna 2004 tutulla periaatteella, jossa kaksi suurinta ryhmää 
(kokoomus ja sdp) määrittelivät asioita keskenään. Vihreät olivat kohtuullisesti mukana 
erilaisissa neuvotteluissa, mutta kunnallisvaalien jälkeen kokoomus, sdp ja vasemmistoliitto 
muodostivat liiton, johon vihreitä ei hyväksytty mukaan. Vihreät lähtevät siis vuoden 2005 
alussa kunnallispolitiikkaan oppositioasemasta. 
 
Helmikuussa sijoitin kokouspalkkioitani kunnallispoliittisen avustajan palkkaamiseen. Olli-Poika 
Parviainen toimi näissä tehtävissä kesään asti. Kunnallispoliittinen avustaja teki töitä muutaman 
viikkotunnin ja mm. huolehti tiedon keräämisestä ja aloitteiden taustoittamisesta. 
Kansanedustajaksi noustuani Olli-Pojan toimenkuva laajeni maakunta-avustajan tehtäviin (ks. s. 
24 ). 
 
Tampereen vihreät ry:ssä toimin vuonna 2004 hallituksen varajäsenenä. Osallistuin Tampereen 
vihreiden eettisten sääntöjen laadintaan ja toimin välittäjänä paikallisyhdistyksen ja 
valtuustoryhmän välillä. 
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3.2.1 Valtuustoaloitteet 
 
Jätin vuoden aikana kolme valtuustoaloitetta. Aloitteet käsittelivät pitkän aikavälin vaikutusten 
arviointia ja suunnittelua (7.1.2004), vapaiden ohjelmien käytön edistämistä (26.5.2004) sekä 
Reilun kaupan edistämistä (15.12.2004). Aloitteet löytyvät lyhentämättöminä kotisivuiltani. 
Budjettikäsittelyssä esitin vihreän ryhmän ehdotuksen nuorisokahvilan perustamisesta. 
 
 
Reilun kaupan edistäminen 
 
Suomessa juodaan päivittäin yli 20 miljoonaa kupillista kahvia. Kahvinjuonnillamme on 
vaikutusta noin miljoonan kehitysmaiden ihmisen elämään. Materiaalikeskuksen arvion mukaan 
Tampereen kaupunki käyttää kahvia runsaat 14 tonnia vuodessa. Kahvin 
maailmanmarkkinahinnan romahtaminen on aiheuttanut tuottajamaissa sosiaalisia ongelmia. 
Perinteisessä kahvinviljelyssä myös käytetään yhä lapsi- ja orjatyövoimaa.  
 
Reilu kauppa takaa viljelijöille työstä oikeudenmukaisen korvauksen. Kauppaa käydään ilman 
turhia välikäsiä, ja viljelijöille taataan pitkät kauppasuhteet. Tuotantoa valvova Fairtrade 
Labelling Organizations International (FLO) vierailee tiloilla vuosittain.  
 
Monet julkiset tahot EU:ssa suosivat jo reiluja tuotteita. Reilua kauppaa tukemalla kunta auttaa 
ratkaisemaan kehitysmaiden sosiaalisia ongelmia ja saa samalla imagohyötyä. Tampereella 
tulisi selvittää mahdollisuuksia suosia Reilun kaupan tuotteita.  
 
Aloitteen jättämisen yhteydessä 15.12. valtuuston kokouksessa oli Reilun 
kaupan kahvitarjoilu. Aloitteen allekirjoitti yhteensä 42 valtuutettua. Aloite 
lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. 
 
 
Vapaiden ohjelmien käytön edistäminen 
 
Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot VALOt (Open Source 
Software, OSS) ovat tietokoneohjelmia, joita saa käyttää, levittää ja 
muokata vapaasti. Tunnetuin VALO on Linux-käyttöjärjestelmä. VALOilla on useita vahvuuksia. 
Ohjelmia voi muokata vapaasti, niistä ei tarvitse maksaa vuotuisia lisenssimaksuja ja niitä voi 
imuroida ilmaiseksi verkosta. Ne toimivat hyvin myös vanhoissa koneissa. Usein VALOt ovat 
tunnettuja kaupallisia ohjelmistoja vakaampia ja turvallisempia.  
 
VALOjen soveltuvuutta kaupungin konekantaan kannattaa selvittää. Arvioinnissa on syytä ottaa 
huomioon sekä ohjelmien että ylläpidon kokonaiskustannukset. Jos selvitys antaa siihen aihetta, 
on kaupungin laadittava suunnitelma vaiheittaisesta siirtymisestä VALOjen käyttöön niissä 
käyttökohteissa, joissa se on perusteltua.  
 

Aloitteen allekirjoitti yhteensä 43 valtuutettua. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi. 
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Pitkän aikavälin arviointi ja suunnittelu 
 
Kaupungin kehittämistä suunnitellaan monenlaisissa aikasykleissä. Taloussuunnittelutyö 
koskee seuraavaa kolmea vuotta, kaupunkistrategia kurottaa runsaan vuosikymmenen 
eteenpäin ja esimerkiksi väestöä ja liikennettä koskevia ennusteita kaupunki on laatinut vuoteen 
2020 asti. Silti valtaenemmistö tulevaisuuden arvioimisesta ja suunnittelusta tähtää seuraaviin 
muutamiin vuosiin.  
 
Nyt tehtävät kaupunkisuunnittelua ja infrastruktuuria koskevat ratkaisut vaikuttavat useita 
vuosikymmeniä eteenpäin. Vastaavasti nykyään tehtäviä päätöksiä ohjaavat pitkälle ne valinnat, 
joita tehtiin 50 tai jopa sata vuotta sitten.  Vaarana on se, että teemme päätöksiä, joita 
joudumme myöhemmin katumaan. Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida. 
Kaupungin on syytä ryhtyä toimenpiteisiin pitkän aikavälin tulevaisuuden arvioinnin ja 
suunnittelun käynnistämiseksi.  
 
Yhdessä Vasemmistoliiton Sirkka-Liisa Virtasen kanssa jättämäni aloitteen allekirjoitti yhteensä 21 
valtuutettua. Aloite otetaan nähtävästi huomioon seuraavan kaupunkistrategian valmistelussa. 
Alkuvuodesta 2005 järjestetään valtuustoseminaari, jossa käsitellään tulevaisuuden haasteita ja 
skenaarioita myös tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta. 
 
 
3.2.2 Lautakuntatyö 
 
Kaupunginvaltuuston ohella istuin elinkeinolautakunnassa (ella) varsinaisena ja 
ympäristölautakunnassa (yla) varajäsenenä. Ellassa esitin mm. sosiaalisten yritysten toiminnan 
edistämistä, työllisyyshankkeiden koordinoimista ja pikaratikan huomioon ottamista. Ylan 
kokouksiin pääsin harvoin, sillä lautakunnan varsinainen jäsen Sara Löyttyjärvi hoiti tehtävänsä 
niin mallikkaasti. Lisäksi toimin Pirkanmaan maakuntavaltuuston jäsenenä, joskin 
aikatauluongelmien takia en juurikaan pystynyt osallistumaan valtuuston työhön. 
 
 

3.3 Vaalit 
 
Käytännössä ensimmäiset vaalini vuonna 2004 olivat eurovaalit. En ollut ehdokkaana, mutta 
koska Satu Hassi valittiin vaaleissa 74 688 äänellä euroopan parlamentin jäseneksi, nousin 
hänen tilalleen varasijalta kansanedustajaksi. 
 
Kunnallisvaaleissa sain 1 252 ääntä ja uusin paikkani Tampereen kaupunginvaltuustossa 
selvästi. Sain vihreistä eniten ja kaikista tamperelaisista ehdokkaista kymmenenneksi eniten 
ääniä. 
 
Vihreät saivat Tampereella 11,9 % äänistä ja nousivat kaupungin kolmanneksi suurimmaksi 
puolueeksi kokoomuksen ja sosialidemokraattien jälkeen. Tampereen kahdeksan uutta vihreää 
valtuutettua jakautuvat tasan naisiin ja miehiin. Vihreiden valittujen keski-ikä on 38 vuotta, kun 
koko uuden valtuuston keski-ikä on 49 vuotta. 
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Vaalimainos: Tampereen keskustori ihannetulevaisuudessa 

Vaalimateriaalini runkona toimi kymmenen teeman lista, jonka otsikkona oli "unelmoi parempi 
Tampere ja toteuta se".  Sarjakuvataiteilija Aura Ijäs laati minulle sarjakuvaruudun, jonka 
aiheena oli Tampereen keskustori ihannetulevaisuudessa. Sarjakuvan kääntöpuolella esiteltiin 
vaaliteemojani, joita olivat hyvinvointipalvelut, pikaratikka, tasa-arvo, pormestari, esteettömyys, 
hankintojen eettisyys, suvaitsevaisuus, tietoyhteiskunta, nuorisotilat ja maltillinen taloudenpito. 
 
Vaalibudjettini oli 2 236,54 euroa. Suurin osa rahoista kului lehtimainoksiin, joista kolmessa olin 
yksin. Lisäksi osallistuin yhteismainoksiin mm. vihreän valtuustoryhmän, avustajani ja yliopiston 
vihreiden ehdokkaiden kanssa. Mainosteni suunnittelusta vastasi opiskelija Jenni Kuuliala. 
 

 
Vaalimainos aviisi-lehdessä 
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Sarjakuvaesitteen lisäksi käytin vaalirahaani lennäkkeihin, joissa olin yhdessä avustajani 
kanssa. Esitteiden ja lennäkkien jakelun päävastuu oli tukiryhmälläni. Lisäksi jaoin materiaalia 
kaduilla ja vaalikopilla. Teimme myös jakelukierroksia eri asuinalueilla. 
 
Osallistuin 22.10. Aamulehden suureen kunnallisvaalipaneeliin, minkä seurauksena päädyin 
lehden etusivulle. Puheenvuorot jäivät suuren yleisö- ja osanottajamäärän takia melko lyhyiksi, 
mutta kokonaisuutena paneeli sujui hyvin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Kansalaistoiminta 
 
Vuoden aikana jouduin luopumaan monista kansalaistoimintaan liittyvistä tehtävistä toisaalta 
raivatakseni aikaa eduskuntatyölle, toisaalta välttääkseni leimaamasta puoluepoliittisesti 
sitoutumatonta toimintaa. Vetäydyin kesken vuoden Maan ystävien (MY) varapuheenjohtajan 
tehtävästä ja jätin Kioton kokouksesta asti luotsaamani MY:n ilmastokampanjan uuden 
kampanjavastaavan vedettäväksi. 
 
Ennen kansanedustajaksi nousemistani ehdin mm. järjestämään MY:n ilmastokampanjan 
hiilidinosauruskiertuetta ja ilmastoaiheisten keskustelutilaisuuksien sarjaa. Toimitin myös 
järjestön jäsentiedotetta ja Voiman välissä julkaistua lehteä.  
 
Tampereen Maan ystävissä vastasin yhdessä työväenopiston ja seurakunnan kanssa 
järjestetyistä globalisaatiomarkkinoista.  Järjestöjen yhteisistä projekteista voi mainita erityisesti 
vetovastuullani olleet www-sivustojen kehittämishankkeen ja ilmasto-
oikeudenmukaisuustyöryhmän. Aids-tukikeskuksen vapaaehtoisena levitin tietoutta 
turvaseksistä ja jaoin kondomeja.  
 

 
Virallinen vaalikuva 



 16 

 
 
Vuoden vaihteessa luovun vielä MY:n hallituspaikasta ja Aids-tukikeskuksen 
vapaaehtoistoiminnasta, mutta kansalaistoimintaa en toki aio jättää kokonaan. Tuoreena 
kansanedustajana osallistuin syyskuussa Eurajoella järjestettyyn viidennen ydinvoimalan 
vastaiseen mielenosoitukseen. Jatkan toistaiseksi ilmastosivujen www.ilmasto.org 
päätoimittajana ja toimin vastedeskin mahdollisuuksien mukaan MY:n ilmastokampanjassa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiilidinosauruskiertue Helsingissä 
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4 Viestintä 
 
 
4.1 Tiedotteet 
 
Julkaisin yhteensä kymmenen tiedotetta. Tiedotteista puolet käsitteli ilmastoa, energiaa tai 
liikennettä ja kaksi asemaani kansanedustajana. Yksittäisiä tiedotteita julkaisin opiskelijoiden 
asemasta, tasa-arvosta ja jätepolitiikasta. Tiedotteiden kannalta syyskuu oli vilkkain ja elokuu 
hiljaisin kuukausi. Lyhentämättömät versiot tiedotteista löytyvät kotisivuiltani. 
 
 
8.12.2004: Kansanedustajat Janina Andersson ja Oras Tynkkynen: Vihdoin parannusta 
opiskelijoiden asemaan 
 
Hallituksen tekemän sopimuksen mukaan opiskelijoiden asumislisän säännöksiä muutetaan 
siten, että asumislisän vuokrakattoa korotetaan 252 euroon kuukaudessa. Korotus on ollut 
opiskelijajärjestöjen mielestä kiireisin uudistus, jolla opiskelijoiden asemaa pitää parantaa. 
Vuokrataso on monissa suurissa kaupungeissa ohittanut katon vuosia sitten, eikä opiskelija-
asuntoja riitä kaikille.  
 
- Opintotuen asumislisän korottamisen lisäksi hallituksen on valmisteltava korotus opintorahaan. 
Täysipäiväisen opiskelun mahdollistaminen tukisi myös hallituksen tavoitetta lyhentää 
opiskeluaikoja, kansanedustaja Oras Tynkkynen toteaa. 
 
 
19.11.2004: Kansanedustajat Anni Sinnemäki ja Oras Tynkkynen: Palautuspullojärjestelmä 
uhkaa rapautua 
 
Kansanedustajat Anni Sinnemäki ja Oras Tynkkynen varoittavat, että eduskunnan hyväksymä 
laki juomapakkauksista uhkaa rapauttaa Suomen palautuspullojärjestelmän. Uudistus suosii 
materiaalina hyödynnettäviä pakkauksia uudelleen täytettävien pullojen kustannuksella.  
 
- Elinkaarianalyysin perusteella täytettävät pullot ovat kokonaisuutena ympäristön kannalta 
tölkkejä parempia. Ero on erityisen selvä ilmastoa lämmittävissä päästöissä. Täyttöpulloihin 
perustuvan järjestelmän heikentäminen siis lisää ympäristökuormitusta. Pahimmillaan maailman 
parhaimpiin kuuluva ja kansan laajasti tukema pakkausjärjestelmä saattaa vaarantua, 
Tynkkynen arvioi.  
 
 
9.11.2004: Kansanedustajat Tarja Cronberg ja Oras Tynkkynen: Arktisten alueiden 
lämpeneminen uhkaa koko ihmiskuntaa 
 
Kansanedustajat Tarja Cronberg ja Oras Tynkkynen pitävät tuloksia arktisen ilmaston 
lämpenemisestä hälyttävinä. Arktisen neuvoston Arctic Climate Impact Assessment -
tutkimuksen (ACIA) mukaan lämpeneminen voi pohjoisella napa-alueella olla kaksi kertaa niin 
nopeaa kuin maailmassa keskimäärin. Lämpenemisen haittoja ja riskejä voidaan kuitenkin 
vähentää olennaisesti leikkaamalla päästöjä.  
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- Ilmastonsuojelu ei ole ilmaista, mutta sen kustannukset kalpenevat ilmastonmuutoksen 
inhimillisen, ekologisen ja taloudellisen hinnan rinnalla, Oras Tynkkynen muistuttaa. 
 
 
22.10.2004: Hautala ja Tynkkynen Venäjän Kioto-päätöksestä: Ilmastopolitiikan ilon päivä 
 
Kansanedustajat Heidi Hautala ja Oras Tynkkynen riemuitsevat Venäjän duuman päätöksestä 
ratifioida Kioton pöytäkirja. Ilouutisen kunniaksi he korkkasivat kotimaista hiilihapotettua 
kivennäisvettä.  
 
- Ilmastonmuutoksen torjumista voidaan pitää ehkä ihmiskunnan suurimpana haasteena. 
Suomen uudessa ilmastostrategiassa tavoitteeksi on otettava päästöjen leikkaaminen 
kestävälle tasolle vuosisadan puoliväliin mennessä, ehdottaa talousvaliokunnan jäsen ja 
ympäristövaliokunnan varajäsen Oras Tynkkynen.  
 
 
26.9.2004: Tasa-arvotyö myös miesten asia: Oras Tynkkynen vaatii rahaa naisjärjestöille  
 
Kansanedustaja Oras Tynkkynen esittää talousarvioaloitteessaan naisjärjestöjen tuen 
kasvattamista yli neljänneksellä. Opetusministeriön määrärahoissa naisjärjestöille on varattu 
193 000 euroa – alle kymmenesosa siitä, mitä samassa momentissa käytetään 
kotitalousneuvontaan. 
 
 
- Naisjärjestöihin kuuluu yhteensä puoli miljoonaa suomalaista naista. Valtio tukee naisjärjestöjä 
alle puolella eurolla jäsentä kohti. Se on aika vaatimaton tunnustus arvokkaasta työstä tasa-
arvon puolesta. Naisjärjestöjen säällisten voimavarojen turvaamisen pitäisi olla tärkeää myös 
miehille, sillä tasa-arvotyö on kaikkien yhteinen asia, Oras Tynkkynen painottaa. 
 
 
22.9.2004: Kansanedustaja Oras Tynkkynen autottomana päivänä: "Ratin kääntäminen ei 
paljoa läskejä kuluta"  
 
- Liikennepolitiikan skitsofrenia on korkea aika murtaa. Ihmisten terveyttä vaarantavan ja 
ympäristöä tuhoavan liikennepolitiikan aika on ohi, viestittää kansanedustaja Oras Tynkkynen 
kansainvälisenä autottomana päivänä Tampereella. 
 
- Merkittävimpiä syitä ylipainon yleistymiseen länsimaissa on arkiliikunnan väheneminen. Yhä 
useammat ihmiset liikkuvat yksityisautolla. Valitettavasti ratin kääntäminen ei paljoa läskejä 
kuluta, Tynkkynen toteaa. 
 
 
8.9.2004: Isällä ja pojalla eri puolueet, mutta yhteisiä tavoitteita: Kansanedustaja Oras 
Tynkkysen isä ehdolle kunnallisvaaleissa  
 
Vihreiden kansanedustajan Oras Tynkkysen (26) isä Kalevi Tynkkynen (52) asettuu syksyn 
kunnallisvaaleissa ehdolle Vasemmistoliiton listoilla Jyväskylässä. Oras Tynkkynen on 
Tampereella vihreiden ehdokkaana jo kolmatta kertaa. Kalevi Tynkkynen on ollut aiemmin 
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kunnallisvaaleissa ehdokkaana useita kertoja, mutta hän on pysytellyt viime vuodet 
puoluepolitiikan ulkopuolella.  
 
Puoluevalintojen erilaisuudesta huolimatta isällä ja pojalla on politiikassa monia yhteisiä 
tavoitteita. Molemmat ovat sitoutuneet hyvinvointiyhteiskunnan ja julkisten palveluiden 
puolustamiseen.  
 
 
3.9.2004: Kansanedustaja Oras Tynkkynen tukee ydinvoimakritiikkiä Eurajoella: Viides 
ydinvoimala maailman suurin peruutuspeili 
 
Kansanedustaja Oras Tynkkynen osallistuu Eurajoella ydinvoiman vastaiseen tempaukseen. 
Tapahtuma kokoaa yhteen aktiiveja useista ympäristö- ja poliittisista järjestöistä.  
 
- Viides ydinvoimala on maailman suurin ja kallein peruutuspeili. Sillä vuorineuvokset tähyilevät 
aikaan, jolloin kasvulla ei ollut rajoja. 2000-luvulla energiapolitiikan suurin haaste on tyydyttää 
ihmiskunnan kohtuulliset tarpeet ilmastoa tärvelemättä, Tynkkynen painottaa.   
 
 
19.7.2004: Kirjallinen kysymys ensimmäisenä työpäivänä: Kansanedustaja Oras Tynkkynen 
tivaa ratkaisua bussiliikenteen taantumaan 
 
Eduskunnan uusi kuopus, 26-vuotias Oras Tynkkynen jättää kirjallisen kysymyksen 
bussiliikenteen tilasta heti ensimmäisenä päivänään kansanedustajana. 
 
- Bussiliikenteen viimeaikainen taantuma on huolestuttava merkki siitä, että juhlapuheista 
huolimatta Suomen liikennepolitiikka kiihdyttää umpikujaan, Oras Tynkkynen luonnehtii.  
 
- Joukkoliikenteen asemaa on parannettava nykyisestä huomattavasti. Oivia keinoja ovat mm. 
joukkoliikenteen arvonlisäveron laskeminen nollaan ja bussien käyttämän dieselin 
vapauttaminen polttoaineverosta. Ratkaisut voidaan rahoittaa autoilun verotuksen kasvaneella 
tuotolla, Tynkkynen katsoo.  
  
 
8.7.2004: Oras Tynkkynen valitsi kaksi avustajaa: Toinen avustaja eduskuntaan, toinen 
Tampereelle 
 
Tuleva kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr.) on valinnut tavanomaisen yhden sijaan kaksi 
avustajaa. Poikkeuksellista ratkaisussa on se, että Tynkkynen maksaa Pirkanmaalla 
puolipäiväisenä työskentelevän avustajan palkat itse. Eduskuntatyöhön Helsingissä 
keskittyvästä kokopäiväisestä avustajasta vastaa totuttuun tapaan eduskunta.  
 
- Kansanedustajien palkkiot ja kulukorvaukset ovat tunnetusti muhkeita. Vähintä, mitä voin 
tehdä, on yrittää käyttää ne mahdollisimman hyödyllisellä tavalla. Ylimääräisen avustajan 
palkkaaminen omin varoin paitsi tehostaa eduskuntatyötä ja vahvistaa jalansijaa Pirkanmaalla, 
myös työllistää ja antaa nuorelle vihreälle mahdollisuuden hankkia kokemusta 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, Oras Tynkkynen perustelee.  
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4.2 Kirjoitukset 
 
Jatkoin kansanedustajaksi siirryttyäni Vihreän Langan kolumnistina. Loppuvuodesta kirjoitin 
kolumnit myös Tampereen kaupungin ehkäisevän päihdetyön lehteen Kimaraan, 
opetusministeriön ja Allianssin valtikka.fi-verkkosivustoon sekä Tampereen yliopiston valtio-opin 
ja kansainvälisen politiikan opiskelijoiden ainejärjestön lehteen. Kirjoittamiani vastineita ja 
mielipidekirjoituksia julkaistiin Aamulehdessä, Iltalehdessä ja Cityssä. 
 
 
4.3 Tilaisuudet 
 
Pyrin osallistumaan vuoden aikana monipuolisesti erilaisiin tilaisuuksiin. Vaalien alla puolueen 
järjestämät tilaisuudet olivat yleisiä. Muulloin tilaisuudet liittyvät yleensä sidosryhmiini, 
kunnallispolitiikkaan tai kansalaistoimintaan. 
 
Alla on lista tilaisuuksista, joihin olen osallistunut kansanedustajakaudellani pyydettynä 
keskustelijana, luennoitsijana tai panelistina. 
 

12.8. Virnu ry:n Punkkua ja politiikkaa –
keskustelutilaisuus. Tampere 
25.8. Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokous. 
Kuopio 
4.9. Poliittisten opiskelijajärjestöjen seminaari 
Opiskelija - syrjäytetty kuntalainen?. Helsinki 
18.9. Ilmari-ilmastotiedotushankkeen 
koulutustilaisuus. Helsinki 
20.9. Tampereen ja Pirkanmaan vihreiden 
ehdokaskoulutus. Tampere 
21.9. Seminaari yleisötapahtumien jätehuollosta. 
Helsinki 
22.9. Kirjallinen puheenvuoro autottoman päivän 
tilaisuudessa. Tampere 
27.9. Keskustelutilaisuus Tiet Pirkanmaalle - 
rakennusalan työllisyys. Tampere 
2.10. Luomumessujen energiapaneeli. Helsinki 
4.10. Ylöjärven vihreiden kunnallisvaalikampanjan 
avajaiset. Ylöjärvi 
7.10. Seminaarialustus kansalaisvaikuttamisesta 
opettajankoulutuksessa. Helsinki 
8.10. Turun yliopiston ylioppilaskunnan 
ympäristöviikon luento: Ilmastopolitiikka ja 
oikeudenmukaisuus – kuka maksaa, kuka kärsii? 
Turku 

 
11.10. Vihreä opiskelijatilaisuus. Tampere 
13.10. Helsingin vihreiden nuorten punkkua ja politiikkaa –keskustelutilaisuus. Helsinki 
16.10. Alustus Edistyksen päivillä. Helsinki 
22.10. Aamulehden vaalikäräjät. Tampere 
4.11. Kansainvälisen oikeuden yhdistyksen Ius Gentiumin globalisaatiopaneeli. Helsinki 
5.11. Puhe paikallisesta vaikuttamisesta Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liiton seminaarissa. 
Tampere 
8.11. Salon kaupan ja terveyden ammattiopiston globalisaatioseminaari. Salo 
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8.11. Salon seudun vihreiden keskustelutilaisuus. Salo 
17.11. Ympäristöjärjestöjen energiatilaisuus. Helsinki 
18.11. Liikennepolitiikka ja kansanterveys -seminaari yliopiston terveystieteen laitoksella. Tampere 
19.11. Kirjallinen puheenvuoro naistutkimuspäivien paneelissa. Jyväskylä 
27.11. Sukupuoli ja kulutus –paneeli. Helsinki 
1.12. Aids-tukikeskuksen gaala. Helsinki 
4.12. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton vähemmistöseminaari. Tampere 
 
 

4.4 Www-sivut 
 
Www-sivuni jaettiin syksyllä kahdeksi erilliseksi sivustoksi: minusta henkilönä kertoviksi 
kotisivuiksi ja politiikkaan keskittyviksi työsivuiksi. Molemmat sivustot sijaitsevat toistaiseksi 
osoitteessa www.oras.net, mutta vuoden 2005 alussa politiikkasivut siirretään osoitteeseen 
www.orastynkkynen.fi. Molempien sivujen ulkoasun on suunnitellut tamperelainen graafikko 
Ville Valkama.  
 
Kotisivuillani käytiin vuonna 2004 27 957 kertaa. Näistä uniikkeja kävijöitä oli 18 615. 
 

 
www.oras.net henkilösivut 
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Politiikkasivujen tarkoitus on toimia matalan kynnyksen tietolähteenä eduskunta- ja 
kaupunginvaltuustotyöstäni. Sivuja päivitetään säännöllisesti, ja niiltä löytyvät mm. 
valtiopäivätoimet, tapahtumakalenteri ja kirjoitukset. 
 

 

 
www.oras.net politiikkasivut 

 
Julkaisin myös erilliset tuulivoimasivut osoitteessa www.oras.net/tuulivoima. Sivuilta löytyy 
yleistietoa tuulivoimasta, usein kysyttyjä kysymyksiä ja linkkejä. 
 
 
4.5 Media 
 
Olen kansanedustajaksi noustuani antanut tv:lle, radiolle ja lehdille nelisenkymmentä 
haastattelua. Villeintä mediahuomio oli välittömästi eurovaalien jälkeen, jolloin kahden viikon 
aikana haastatteluja kertyi peräti 13. Luvuissa ovat mukana ainoastaan jutut ja ohjelmat, joissa 
olin ainoa haastateltava tai yksi pääkohteista. Lisäksi esimerkiksi Aamulehti kysyy tämän tästä 
pirkanmaalaisten kansanedustajien mielipiteitä erinäisistä asioista ja City puolestaan 
lempiravintoloita, menovinkkejä ja levyarvosteluja. 
 
Televisiossa minua haastateltiin Huomenta Suomeen, Ajankohtaiseen kakkoseen, SubTV:n 
Suoraa huutoa -ohjelmaan sekä Hyppönen ja Enbuske Experienceen. Esiinnyinpä myös 
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Liemessä-kokkiohjelmassa, koska Heidi Hautala siihen pyysi ja pääsin laittamaan kasvisruokaa. 
Radiossa minua haastateltiin kerran Radio Suomeen, Radio Auroraan ja Radio Helsinkiin sekä 
kahdesti Tampereen radioon ja YleX:ään. 
 
Sanomalehdistä minua haastateltiin Aamulehteen, Helsingin Sanomiin, Keskisuomalaiseen, 
Iltasanomiin, Iltalehteen, Kansan Uutisiin, Vihreään Lankaan ja Tamperelaiseen. 
Aikakauslehdistä minua jututtivat mm. Kodin kuvalehti, Me Naiset, Voima ja Z. Eniten huomiota 
herättivät Cityn ja Aamulehden kansi- ja lööppijutut, HS:n Nyt-liitteen Kuka Nyt -haastattelu, 
Suomen Kuvalehden kuvareportaasi linnanjuhliin osallistumisesta ja HS:n Kuukausiliitteen 
pikkujuttu, jossa poseerasin alastomana. 
 
Syksyn aikana myös kieltäydyin monista haastattelupyynnöistä. Juorulehdille en antanut 
haastatteluja, mutta suostuin pyydettäessä vastaamaan muutamiin kysymyksiin esimerkiksi 
Aids-tukikeskuksen järjestämässä gaalassa. Lisäksi jätin väliin Uutisvuodon, Imagen 
homokolumnin kirjoittamisen ja Rubenin & Joonaksen. Haastatteluista kieltäytyminen ei toki 
estä lehtiä kirjoittamasta mitä ne haluavat; tästä mainio esimerkki on 7 päivää -lehden muista 
haastatteluista ja kotisivuiltani poimittujen irrallisten lainausten perusteella kokoama koko sivun 
juttu otsikolla "Teen tätä rahasta!" 
 
 

4.6 Yhteydenotot 
 
Kansalaiset ovat olleet yhteydessä minuun pääasiallisesti sähköpostitse. Vuoden loppuun 
mennessä olin saanut 254 sähköpostiviestiä yhteensä 116 eri kirjoittajalta. Puhelimitse minuun 
on oltu yhteydessä lähes päivittäin, mutta paperikirjeitä olen saanut ainoastaan muutamia.  
 
Valtaosa saamistani sähköposteista on lähetetty myös muille kansanedustajille. Ahkerin 
kirjoittaja on tuottanut 40 sähköpostiviestiä. Kansalaisia ovat huolettaneet mm. naisten 
syrjiminen työelämässä, lähisuhdeväkivalta, ilmasto- ja energia-asiat, päihdepolitiikka sekä 
puutteet viranomaisten toiminnassa. Pyrin vastaamaan kaikkiin minulle suoraan osoitettuihin 
yhteydenottoihin itse.  

 
 
5 Aika- ja rahatalous 
 
 
5.1 Mihin kansanedustajan aika menee? 
 
Tavallisena työviikkona tein tiistaista perjantaihin töitä eduskunnassa ja maanantaisin kotona 
Tampereella. Viikonloppuisin oli usein kokouksia tai puhetilaisuuksia, mutta yritin silti pitää 
yhden päivän viikossa enimmäkseen vapaana. 
 
Tyypillisenä työpäivänä menin eduskuntaan klo 8.30–9.30. Vaihdoin ensin työvaatteet ja kävin 
pikaisesti läpi sähköpostit ja päivän kokousten esityslistat. Aamupäivällä istuin 
ympäristövaliokunnan kokouksessa, iltapäivällä yleensä talousvaliokunnan kokouksessa. 
Toisinaan ehdin poiketa myös talousvaliokunnan kanssa päällekkäin istuvan työelämä- ja tasa-
arvovaliokunnan kokouksessa. 
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Valiokuntien jälkeen oli vuorossa täysistunto, torstaisin myös eduskuntaryhmän kokous. Illalla 
yleensä osallistuin valiokuntien tilaisuuksiin tai matkustin kotiin Tampereelle. Junassa luin, 
kirjoitin tai nukuin. Maanantaisin istuin yliopistolla graduseminaarissa ja 
kaupunginvaltuustoryhmän kokouksissa. 
 
Valiokuntien kokouksien ja täysistuntojen lisäksi kansanedustajan aikaa menee mm. 
valtiopäivätoimien valmisteluun, lausuntojen, lehtien ja kirjojen lukemiseen, sähköpostin 
läpikäymiseen, tapaamisiin ja kokouksiin, haastatteluihin, tilaisuuksissa puhumiseen, alustusten 
ja kolumnien kirjoittamiseen sekä työn suunnitteluun. Lisäksi käytin aikaa kansalaistoimintaan. 
 
Tavallisena työpäivänä istuin valiokunnissa, täysistunnossa, kokouksissa ja tilaisuuksissa 5–10 
tuntia. Työhuoneen pöytäkoneella, Tampereen kotikoneella ja kannettavalla junassa tai 
asunnossani Helsingissä tein töitä yleensä 3–7 tuntia päivässä. Yhteensä töihin meni laveasti 
ymmärrettynä päivittäin arviolta 8–14 tuntia 5–7 päivänä viikossa. Yleensä nukuin 6–7 tuntia 
yössä, viikonloppuna toisinaan kahdeksankin tuntia. 
 

Työssäni minua auttoi kaksi avustajaa: eduskunnassa 
täysipäiväisesti työskentelevä Annina Käppi ja Tampereella 
puolipäiväinen Olli-Poika Parviainen. Olen tiettävästi ainoa 
kansanedustaja, joka on omilla rahoillaan palkannut ylimääräisen 
avustajan eduskunnan maksaman 
tavanomaisen avustajan lisäksi.  
 
Peruste kahden avustajan 
hankkimiseen on varsin 
yksinkertainen: haluan saada 
kansanedustajana mahdollisimman 
paljon aikaan ja avustajat tukevat 
työtäni. 
 
 

Annina keskittyy mm. tiedon hankintaan ja taustoittamiseen, 
valtiopäivätoimien valmisteluun, kalenterin päivittämiseen, 
eduskunnan käytännön järjestelyihin sekä valtakunnallisiin 
aiheisiin.  
 
Olli-Poika vastaa www-sivuista, kunnallispolitiikasta, maakunta-asioista, vaaleista ja erinäisistä 
hankkeista sekä jakaa tarvittaessa työtehtäviä Anninan kanssa. 
 
 
5.2 Tulot ja menot 
 
Ensimmäisen kauden kansanedustaja saa verollista palkkiota 4 970 euroa kuussa. Tämän 
lisäksi pääkaupunkiseudun ulkopuolisena edustajana saan verotonta kulukorvausta 1 865 euroa 
kuussa. Muita tuloja tulee lähinnä kaupunginvaltuuston kokouspalkkioista ja satunnaisista 
kirjoituspalkkioista. 
 
Veroa maksan runsaat 1 800 euroa kuukaudessa. Tampereen ja Helsingin asuntojeni vuokraan 
minulla menee yhteensä noin 900 euroa ja Olli-Poika Parviaisen palkkaan sivukuluineen noin  

 
 
Olli-Poika Parviainen 
Kuva  © www.o-pp.net 
 

 
 
Annina Käppi 
Kuva  © www.iki.fi/~annina 
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1 400 euroa kuukaudessa. Kun mukaan lasketaan puolueen piirijärjestölle maksettava 
kuukausittainen 200 euron tuki, jää säännöllisten menojen jälkeen palkkioista kaikkeen muuhun 
vajaat kolme tuhatta euroa. 
  
Kansalaisjärjestöjen jäsenmaksuihin käytin vuoden aikana 264 €. Lisäksi lahjoitin Maan ystäville, 
Luonto-Liitolle ja Animalialle yhteensä 2 400 €. Tästä 2 000 € maksoin Maan ystävien 
ilmastokampanjalle vapaaehtoista lentomaksua hyvityksenä Japaniin tekemäni matkan 
ympäristöhaitoista. 
 
Kansanedustajakauden alussa talouttani verotti liuta kertaluontoisia menoja. Näistä tärkeimpiä 
olivat kunnallisvaalit, Helsingin asunnon vuokratakuu, sänky Helsinkiin, työvaatteet ja frakki, 
eduskuntaan nousun kunniaksi järjestämäni juhlat Helsingissä ja Tampereella, lahjoitukset 
kansalaistoimintaan sekä vanhojen velkojen takaisinmaksu. Talouteni olikin käytännössä koko 
syksyn varsin tiukilla. 
 

6 Yhteystiedot 

Oras Tynkkynen    
00102 EDUSKUNTA 
 
Puhelin 
työkännykkä 050 512 1584 
eduskunnan vaihde (09) 4321 

Faksi 
(09) 432 2717 
 
Sähköposti 
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

 

Minut tavoittaa parhaiten tekstiviestillä työkännykkääni. 

Yhteydenottoja kannattaa ohjata myös avustajilleni. Helsingin avustaja käsittelee yleisiä aiheita ja 
valtiopäivätoimiin liittyviä asioita, Tampereen avustaja maakunnallisia kysymyksiä ja kunnallispolitiikkaa. 

Avustajien yhteystiedot  

Helsinki: Annina Käppi, 050 551 4024, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

Tampere: Olli-Poika Parviainen, 044 548 1861, etunimi.sukunimi@virnu.net 

 


