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Ansio- ja pääomatulot valtionverotuksessa, euroa
Jukka Gustafsson * (sd)

opetusministeri (nyk. kansanedustaja), YTM

Irja Tulonen (kok)
sairaanhoitaja, ex-kansanedustaja, apulaispormestari 2012

Maija Kajan * (vihr)
yrittäjä, gynekologi, LL

Timo Vuohensilta (ps)
Konepaja Vuohensillan yrittäjä

Leena Rauhala * (kd)
kansanedustaja, sairaanhoitaja, FM

Mikko Alatalo (kesk)
kansanedustaja, muusikko, yrittäjä, YTK

Harri Airaksinen * (kok)
VTT:n asiakasjohtaja, YTM

Riitta Koskinen * (kok)
entinen hammaslääkäriyrittäjä, HLL

Anna-Kaisa Ikonen * (kok)
valtiosihteeri (nyk. pormestari), YTT

Jarmo Rantanen (sd)
entinen ministeri ja kaupunginjohtaja

Laila Koskela (ps)
kansanedustaja, sairaanhoitaja

Satu Hassi * (vihr)
europarlamentaarikko, TkL

Hanna Tainio * (sd/dtt)
kansanedustaja, LT

Pia Viitanen * (sd)
ministeri, kansanedustaja 2012, HTM

Matti Höyssä * (kok)
ely-keskuksen päällikkö, TkL

Harri Jaskari * (kok)
kansanedustaja, HTL

Irene Roivainen * (vihr)
sosiaalityön yliopistonlehtori/professori, YTT

Sofia Vikman * (kok)
kansanedustaja, YTM

Atanas Aleksovski * (sd)
koulutusalajohtaja, MuM

Anna Kontula * (vas)
kansanedustaja, YTT

Oras Tynkkynen * (vihr)
kansanedustaja, toimittaja, YTM

Pertti Virtanen * (ps)
kansanedustaja, psykologi, YTM

Leena Kostiainen * (kok)
apulaispormestari, KM

Timo Hanhilahti * (kesk)
apulaispormestari (nyk. ely-keskuksen päällikkö), MMM

Pekka Salmi * (sd)
työväenyhd. toiminnanjohtaja (nyk. apulaispormestari), FM

Ilmari Rostila * (ps)
professori, YTT

Johanna Loukaskorpi * (sd/dtt)
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, FM

Matti Helin * (kok)
Tampereen diakoniajohtaja, VTT, TM

Olli-Poika Parviainen (vihr)
apulaispormestari, medianomi

Kirsikka Siik * (vihr)
Ramboll Finlandin yksikönpäällikkö, arkkitehti

Seppo Silvennoinen (ps)
projektipäällikkö, yrittäjä, teknikko

Jari Niemelä (sd)
toimittaja, tietokirjailija

Peter Löfberg * (rkp)
diplomi-insinööri

Anneli Kivistö (sd)
vastaava työnsuunnittelija

Sirkkaliisa Virtanen (vas)
suunnittelupäällikkö, palvelujohtaja, SHJ

Ilpo Sirniö (sd)
logistiikkatyöntekijä

Mikko Aaltonen * (vas)
YTHS:n talouspäällikkö (nyk. apulaispormestari), HTM

Seppo Salminen (sd)
kunnallisneuvos, eläkeläinen

Antti Ivanoff * (kok)
Fastems Oy:n päällikkö, DI

Yrjö Schafeitel (kok)
eläkeläinen, entinen Tampereen rahoituspäällikkö

Riitta Ollila (sd/dtt)
erityisopettaja, HuK

Elina Sirén * (kok)
terveydenhoitaja, ylempi AMK

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen (kesk)
merkonomi

Matti Heinivaho (kok)
eläkeläinen, muusikko

Anna-Kaisa Heinämäki * (vihr)
ylikonstaapeli, HTM & YTM

Lasse Oksanen (TaSi)
yrittäjä, kauppias

Aleksi Jäntti * (kok)
yrittäjä, evp-upseeri

Jari Heinonen * (skp)
sosiaalityön professori, YTT

Satu Sipilä (kd)
Hatanpään sairaalan apulaisosastonhoitaja

Erkki Axén (kok)
insinööri, eläkeläinen

Kalle Hyötynen (vas)
mittakirvesmies, luottamusmies

Ulla Kampman (sd)
Tay:n opetuskoordinaattori, sairaanhoitaja

Juhana Suoniemi * (vihr)
Joukkoliikennetuottajat ry:n toiminnanjohtaja, HTM

Ulla-Leena Alppi (vas)
sijaisvanhempikouluttaja, kirjoittaja

Tarja Jokinen (sd/dtt)
sairaanhoitaja, eläkeläinen

Hanna Hakko (vihr)
suojeluasiantuntija (nyk. koordinaattori), HTK

Minna Minkkinen (vas)
lähihoitaja, sosionomi

Ilkka Sasi (kok)
Urkin Piilopirtti Oy:n koordinaattori, hall. yo, yo-merkonomi

Lassi Kaleva (ps)
yrittäjä, HuK

Varpu Jutila (vas)
Tamyn kansainvälisten asiain sihteeri, HuK

Tiina Elovaara (ps)
opiskelija, kasvatustieteiden yo

Aila Dündar-Järvinen (sd)
kehitysvammahoitaja, herastuomari

Jaakko Mustakallio (vihr)
Opiskelijan Tampere ry:n toiminnanjohtaja, kauppatiet. yo

Heikki Luoto (ps)
ohjelmistosuunnittelija, työtön

Jouni Markkanen (kok)
opiskelija, KTK

Sanna Marin (sd)
opiskelija, HTK

Aarne Raevaara * (ps)
opiskelija, toiminnanjohtaja, FM

Näin Tampereen valtuutetut tienasivat vuonna 2012
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160 741

148 112

147 159

137 657

130 309

125 906

117 781

113 866

105 447

100 278

93 481

93 304

92 726

89 139

87 336

81 352

80 105

79 576

79 058

78 675

78 396

77 666

75 243

72 625

72 548

72 254

71 579

68 856

68 676

65 514

65 448

62 693

55 895

53 849

53 096

52 223

52 028

51 870

49 488

47 464

47 417

47 012

44 081

43 842

42 501

42 356

41 509

40 826

39 525

38 957

38 643

37 888

29 138

27 960

26 227

25 591

25 522

25 316

24 151

23 579

20 684

19 867

16 486

11 730

11 151

10 500

9 231

Tamperelaisen keski-
määräinen vuositulo 
26 578 euroa 
(vuonna 2011)

*Ylempi korkeakoulututkinto

TATU AIRO
HANNU MÄNTTÄRI, GRAFIIKKA
Aamulehti

Tamperelaiset äänestivät val-
tuustoon kaupungin eliittiä.

Vuosi sitten valitun Tampereen kau-
punginvaltuuston jäsenten keskitulo
oli viime vuonna yli kaksinkertainen
tavallisiin tamperelaisiin verrattuna.

Valtuutettu tienasi vuonna 2012 
keskimäärin 63�000 euroa eli 5�250
euroa kuussa. Tilastokeskuksen mu-
kaan tamperelaisen tulonsaajan kes-
kitulo oli 26�578 euroa vuonna 2011 eli
2�215 euroa kuussa. 67 valtuutetusta
vain 13 tienasi vähemmän kuin pe-
rustamperelainen.

Pormestari ja valtuutettu Anna-
Kaisa Ikonen (kok) toivoo, etteivät
päättäjät vieraannu asukkaiden ar-
jesta.

–�Jos valtuutetuilla on hyvä tulota-
so, se ei saa tarkoittaa sitä, että unoh-
detaan ne, joilla tulot eivät ole niin
korkealla.

Pormestarin mukaan olennaista on,
että valtuutettu pystyy päätöksente-
ossa irrottautumaan omasta taustas-
taan ja katsomaan kaikkien tampere-
laisten etua.

–�Aina ei riitä, että päättäjä peilaa
asioita omaan tilanteeseensa. Kyse on
vuorovaikutuksesta. Siitä, että pys-
tymme kuulemaan ja havainnoimaan
tarpeita ympärillämme.

Ministeri suurituloisin
Valtuuston suurituloisin on opetus-
ministerinä toiminut Jukka Gustafs-
son (sd) 160�741 euron tuloilla vuonna
2012. Toiseksi eniten tienasi apulais-
pormestarina toiminut Irja Tulonen
(kok), 148�112 euroa. Hän sai myös
kansanedustajan eläkettä. Kolman-
neksi eniten ansaitsi gynekologina 
Uudessa gynekologikeskuksessa ja 
Lempäälän lääkäriasemalla toiminut

Maija Kajan (vihr), 147�159 euroa.
Puolueista suurin keskitulo (84�917

euroa) on kristillisdemokraateissa, 
jota tosin edustavat vain kansanedus-
taja Leena Rauhala ja apulaisosas-
tonhoitaja Satu Sipilä. Isoista puo-
lueista suurin keskitulo on kokoo-
muksessa, jonka valtuutetut tienaavat
keskimäärin 69�548 euroa. Vasemmis-
toliitossa keskitulo on ”vain” 42�786
euroa. Valtuuston toiseksi pienituloi-
sin on sen puheenjohtaja, opiskelija
Sanna Marin (sd).

–�Tiedän kokemuksesta, mitä on 
pienituloisen opiskelijan arki. On-
neksi Tampereella on kuitenkin hyvät
palvelut ja toimiva joukkoliikenne.
Pienituloisenakin täällä pystyy elä-
mään, Marin sanoo.

Valtuutetut saavat myös palkkioi-
ta luottamustoimistaan. Tampereen
valtuutetuista eniten näitä palkkioita
sai viime vuonna eläkkeellä oleva in-
sinööri Erkki Axén (kok), yhteensä
15�069 euroa. Palkkiosta maksetaan
kuitenkin iso siivu myös puolueelle.

Hyvin koulutettuja
Valtuutetut ovat myös hyvin koulu-
tettuja, sillä melkein puolella heis-
tä on ylempi korkeakoulututkinto. 
Kaupungin tilastojen mukaan kaikis-
ta tamperelaisista vain 12 prosentilla
on sellainen. Vähintään alempi kor-
keakoulututkinto on yli 70 prosentilla
valtuutetuista, kuntalaisista vain 23
prosentilla.

–�Tiedolla johtamisen näkökulmas-
ta valtuutettujen koulutustasolla on
hyvä vaikutus. Pystymme analysoi-
maan asioita, Ikonen sanoo.

–�Silläkin on merkitystä, että val-
tuustossa on eri alojen ihmisiä. Il-
miöitä katsotaan laajasti, moniulot-
teisesti ja kokonaisuuksia arvioiden.

Kansa
äänesti
eliittiä
päättäjiksi
Tampere:
Pormestari
Ikonen toivoo,
että valtuutetut
eivät vieraannu
tamperelaisten
arjesta

Fakta

Pääomatuloja
36 prosentilla

Tampereen valtuutetuista 24:llä eli

36 prosentilla on myös pääomatulo-

ja. Kokoomuksessa 59 prosentilla ja

perussuomalaisissa 56 prosentilla

on pääomatuloja, vasemmistoliitos-

sa ei kellään.

Eniten pääomatuloja oli Riitta Kos-

kisella (kok), 44 141 euroa. Pää-

omatuloja ovat esimerkiksi osinko-,

vuokra- ja tietynlaiset myyntivoit-

totulot.

Aamulehden graafi kon Hannu
Mänttärin kuva-arvoitus löytyy nyt

myös verkkosivuiltamme. Kuva-arvoitus ilmes-
tyi jouluaattona uudessa Tehtävä-Minissä. En-
simmäinen Mini oli lukijoille tehty jouluyllätys.
Ensimmäisen kerran kokeilussa ollut lehtikoko
tuli kotiin paperilehden tilaajille, mutta näköis-
lehdessä julkai-
sua ei ollut. Ku-
va-arvoituksen
kisa on auki 6.1.
saakka.

Nyt

SITKEÄ. Aamulehden lukija
kertoo, että heti kaatamisen
jälkeen sisälle tuotu joulu-
kuusi on alkanut kasvaa.
Yleensä joulukuusi alkaa
pudottaa neulasiaan lähes
heti, kun se on tuotu sisälle,
mutta tämä kuusi päättikin
aloittaa kasvukauden.

Täysin tavattomasta ilmi-
östä ei ole kyse. Kuusi voi
kasvaa sisätiloissa, jos olo-
suhteet ovat hyvät. Kasva-
maan alkaneen joulupuun
jalkaan pitää päivittäin lisä-
tä vettä kolme kertaa, sillä
kuusi imee nestettä nopeaa
tahtia. Lukija kertookin, että
kuusi käyttäytyy kuin leik-
kokukka.

Kasvupyrähdykseen vai-
kuttaa todennäköisesti se,

että kuusi ei ollut jäätynyt
lämpimän sään takia, kun
se tuotiin sisälle. Lisäksi se
laitettiin jalkaan heti, kun se
oli kaadettu. AAMULEHTI

Joulukuusi päätti
alkaa kasvaa
joulun kunniaksi

Tämä kuusi ei aio pudottaa 
neulasiaan ihan heti.

LIISA HEINÄNEN
Aamulehti

Joulua juhlittiin Pirkanmaal-
la rauhallisesti. Tapaninpäi-
vän aamuna päihtymyksen 
vuoksi oli kiinniotettuna kol-
me, törkeän rattijuopumuk-
sen takia yksi ja väkivaltai-
sen käytöksen vuoksi yksi 
henkilö.

–�Poliisia tarvittiin Pirkan-
maalla poikkeuksellisen vä-
hän muihin jouluihin verrat-
tuna, kertoo komisario Arto
Köykkä.

Tampereen keskustassa oli
joulun aikaan rauhallista. Tä-
hän vaikutti ilmeisesti joulu-
aaton ja joulupäivän sateinen
sää. Uuttavuottakin juhlitaan
ennusteiden mukaan taval-
lista lämpimämmässä, mutta
sateettomassa säässä.

Muualla Suomessa jou-
lunajan hälytysten määrä
vastasi tavallista viikonlop-
pua. Kotihälytysten aiheet 
vaihtelivat liian kovalla soi-
tetusta musiikista jouluvie-
raisiin, jotka eivät ole suos-
tuneet poistumaan. Rattijuo-
pumuksia tuli ilmi lähes nor-
maalin viikonlopun tapaan.

Tapaninpäivänä sattuneet
liikenneonnettomuudet eivät

vaatineet henkilövahinkoja.
Maskussa rekka ajoi ulos

tieltä, kun se väisti vastak-
kaisesta suunnasta tullutta 
henkilöautoa, joka oli ajau-
tunut rekan kaistalle. Kukaan
ei loukkaantunut puolen päi-
vän jälkeen tapahtuneessa 
onnettomuudessa.

Parikkalassa venäläisen
vuonna 1957 syntyneen mie-
hen auto suistui tien vasem-
malle puolelle ja törmäsi
penkkaan. Autossa oli nel-
jä ihmistä. Kukaan ei louk-
kaantunut. Alkoholilla ei ol-
lut osuutta onnettomuuteen.

Tapaninpäivänä poliisi sai
Kiuruvedellä naisystäväänsä
ja mahdollisesti paikalle tu-
levia poliiseja aseella uhan-
neen miehen antautumaan 
ilman aseita. Naisystävä oli
jo päässyt pois talosta, kun
56-vuotias mies tuli rauhalli-
sesti ulos. Poliisi otti haltuun
miehen luvalliset aseet.

Jämsän poliisi jatkaa jou-
luaattoiltana Kuhmoisten
maaseudulla tapahtuneen
keski-ikäisen miehen sur-
man tutkintaa. Asunnossa
asunut vanhempi mies am-
pui vieraansa ja sitten samal-
la aseella itsensä. Surma-ase
oli luvaton.

Pirkanmaan joulu
sujui epätavallisen
rauhallisesti

SARI SAINIO, STT
Aamulehti

Greenpeacen aktivisti Sini 
Saarela tulee Suomeen per-
jantaina illalla. Venäjä alkoi
myöntää armahdetuille ak-
tivisteille maastapoistumis-
viisumeita tapaninpäivänä.

Tiedottaja Juha Aromaa
sanoo, että aivan ensimmäi-
seksi Saarela vetäytyy rau-
halliseen paikkaan, jossa hän
voi tavata läheisiään ja palau-
tua kokemuksistaan.

–�Varmaan jossakin vai-
heessa hän haluaa sitten
tavata meitä muita Green-
peacen vapaaehtoisia ja
työntekijöitä. Monet meistä
tuntevat hänet hyvin.

Saarela on ollut Venäjäl-
lä syyskuusta, jolloin hänet
pidätettiin 30 aktivistin jou-
kossa Petshoranmerellä. Ak-
tivistit protestoivat arktista
öljynporausta vastaan. Aluk-

si aktivisteja syytettiin meri-
rosvouksesta, mutta se muut-
tui syytteeksi huliganismista.
Marraskuun puolivälissä ak-
tivistit vapautettiin takuita 
vastaan ja duuma hyväksyi
armahduslain joulukuussa. 
Rikostutkinta lopetettiin jou-
luaattona ja -päivänä kaikki-
en aktivistien osalta.

–�Kyllä jokaisella on helpo-
tuksen tunne, kun hurjimmat
uhat pidätettyjen aktivistien
osalta ovat väistyneet, Aro-
maa kuvailee tunnelmia ko-
timaassa.

Tunnelmat ovat myös ol-
leet ristiriitaisia, sillä öljyn-
poraus Petshoranmerellä jat-
kuu ja ensimmäiset öljyt on
pumpattu.

–�Kampanja jatkuu, heti
maanantaina teimme tutkin-
tapyynnön siitä, onko öljyn-
torjuntasuunnitelma Venä-
jän lain mukainen, Aromaa
sanoo.

Aktivisti Sini Saarela
tulee kotiin tänään

Lukijan kuva
O Lähetysohje s. A5

Ossi
Kirjoituskone
AL 27.12.13


