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Litterointimerkinnät 

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen 

Tervetuloa tähän vuoden 2021 ensimmäiseen mediainfoon. 

Me jatkamme näitä infoja säännöllisesti, joissa pääpaino on edelleen 
koronassa, ja me pidämme mediainfon vähintään kerran kuukaudessa 
ja tarpeen mukaan useamminkin. Meillä on tarkoituksena, että jatkossa 
otamme tämän kuluvan vuoden aikana mukaan muitakin asioita kuin 
korona-asioita. Infoissa on lisäkseni läsnä ylintä virkamiesjohtoa 
vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin, elikkä meillä on aika iso ja laaja 
vastausmahdollisuus tässä myöskin. 

Nyt kun aloitetaan uutta vuotta, niin on ehkä hyvä tiivistää myöskin 
joitakin asioita edellisestä vuodesta. Katsotaan lyhyesti näitä edellisen 
vuoden tilanteita ja palveluitten käyttölukumääriä. 

Kyllähän tämä pandemia näytti sen, miten suuri keskinäisriippuvaisuus 
eri valtioilla on keskenään. Eli uskon, että se pandemian etenemisen 
nopeus ja miten se oli nopeasti maailmanlaajuinen ilmiö yllätti meidät 
kaikki. Tuskin kukaan olisi ajatellut silloin helmikuun puolivälissä, että 
16.3. Suomessa on voimassa poikkeusolot. Meillä johtoryhmässä 
virallisesti ensimmäisen kerran koronaepidemiaa käsiteltiin 2.3. ja 
silloin päätettiin, että nyt siirrytään häiriöjohtamisen järjestelmään, ja 
häiriöjohtoryhmä alkoi kokoontua vähintään kerran päivässä. Kun 
tavallinen kaupungin johtoryhmä piti vuoden aikana keskimäärin 35 
kokousta, niin viime vuonna häiriötilajohtoryhmä piti 84 kokousta. Se 
teki 270 linjausta. Se kertoo, kuinka monipuolinen tällainen, kun 
lasketaan alas palveluita, perustetaan uusia virtuaalisia palveluita - 

sa- sana jää kesken

(sana) epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 
tunnistettu puhuja

(-) sana, josta ei ole saatu selvää

(--) useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää

, . ? : kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 
puheessa



meillä oli tavaton määrä eri asioita järjestettävänä, ja annettiin 
maksuhelpotuksia, turvallisuutta monella tavalla käsiteltiin. Meillä 
myöskin kaupunginjohtaja sai laajennetut toimivaltuudet niin, että 
pystyin käyttämään - jotta päätökset saatiin nopeasti aikaan - osin 
kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimivaltaa, mutta päätökset 
menivät aina sen jälkeen kaupunginhallitukselle ottoasioina. 
Kaupunginhallitus ei tosin kertaakaan ole niitä ottanut, mutta oli 
tärkeää kuitenkin, että se demokratia varmistettiin, ja jokaisessa 
kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksessa meillä on aina 
kaupunginjohtajan koronainfo. Häiriötilannejohtoryhmän perusrytmi on 
tässä ollut käytännössä päivittäin nyt tämän kesän jälkeen kolme 
ker taa v i i kossa med ia in fo, henk i lös tö in fo ja kaupung in 
luottamusmiesten kanssa yhteistoimintaryhmä. Se on ollut se 
viikkorytmi, jolla viime vuosi vedettiin. Perustettiin johtokeskus ja 
keskitettiin sinne meidän turvallisuushenkilöstömme. 

Jos katsoo näitä lukuja, niin Martinlaakson korona-asemalla on käyty 
11 000 kertaa. Perustettiin erillinen palvelupuhelin koronalle. 
Koronalinjalle soitettiin 62 000 kertaa. Klinikin koronakyselyjen 
o i r e a r v i o i t a t e h t i i n m e i l l ä v i i m e v u o n n a 1 4 0 0 0 j a 
itsepalveluajanvarauksia Koronabotin kautta 32 000. Tämä Koronabotti 
ja nämä itsepalvelumahdollisuudet ovat olleet ylipäätään tässä erittäin 
tärkeitä. Vantaalaiset ottivat koronanäytteitä HUSLABin toimipisteissä, 
eli Vantaalla testauksia tehtiin viime vuoden aikana 79 000, ja maskeja 
niille, joilla ei ollut mahdollisuutta sitä itse hankkia, jaettiin viime 
vuoden aikana puoli miljoonaa. 

Jos katsotaan sitten kaupunkikulttuuria, niin nämä meidän striimatut 
erilaiset palvelut ovat olleet tavattoman suosittuja. Jumppiin on 
osallistunut 70 000 osanottajaa. Hobihobi, eli meidän palveluista 
kertova palvelumme, tavoitti 81 000 ihmistä. Kuvataidekoulun 
Vappunaamarista puuttuu tuossa luku, mutta se oli meidän ihan yksi 
ennätyksellisimpiä ja suosituimpia virtuaalipalveluita viime vuoden 
aikana. Virtuaalikonserteissa ja museokierroksilla kävi viime vuonna 23 
000 ihmistä. Nuorisopalvelut jakaantuivat, ja kun nuorisotalot ovat 
edelleenkin kiinni, niin tehdään enemmän työtä tuolla ulkosalla. 
Yksinäisiä varten avattiin juttupuhelin, ihan että voi vaan soittaa ja 
kysyä mitä kuuluu, tai jutella siitä, mistä halutaan, mutta tämä ei 
sitten kuitenkaan saavuttanut ihmisiä ja sen takia sitä ei jatketa, että 
sen asiakasmäärät jäivät aika mataliksi. 

Mutta kyllä tässä kysymys on ollut myöskin, että perheet, meidän 
asukkaamme ovat olleet kovilla, eli kyllä ruoka-apukassit ovat olleet 
suositumpia kuin koskaan. Toimeentulotuessa on erityisesti haettu 
apua ruokaan. Meidän toimeentulotuki- asumismenomme kasvoivat 
viime vuonna 24 prosenttia. Lähetimme kaikille yli 70-vuotiaille 



myöskin tekstiviestit, niitä lähti 18 000, ja kaikille yli 80-vuotiaille 
soitettiin. Se soittokierros oli myöskin erittäin hyvä, että sieltähän tuli 
hauskoja vastauksia. Jotkut vanhukset totesivat, että muuten menee 
hyvin, mutta harmi, kun tanssit laitettiin kiinni. Joku sanoi, että mitä 
tänne soittelet, minähän olen vielä täysin työelämässä - mutta nämä 
puhelut keskimäärin olivat todella pitkiä ja ihmiset oikein puhuivat ja 
olivat iloisia siitä, kun kaupunki otti kontaktia, ja sen takia näihin 
puheluihin meni paljon enemmän aikaa kuin me kuvittelimmekaan. Ja 
lisäksi löydettiin 21 vanhusta, jotka olivat näkökulmastamme heitteillä 
ja kuuluivat selkeästi kaupungin palvelujärjestelmän piiriin. Myös siitä, 
että varhaiskasvatus oli yhteydessä perheisiin soittamalla, pidettiin 
tovin todella paljon. 

Iso saavutus oli sekin, että 32 000 koululaista siirrettiin kahdessa 
päivässä etäopetukseen. Toinen aste siirtyi etäopetukseen 15.3. ja se 
on ollut nyt kaikkein eniten etäopetuksessa, yli puoli vuotta tämän 
koronakriisin aikana. 

Sitten otan esille myöskin tämän, että mehän olemme Suomen 
kansainvälisin kaupunki. Yli 20 % on meidän vieraskielisten lukumäärä. 
Meidän kaupungissamme joka viides vantaalainen puhuu äidinkielenään 
muuta kuin suomea tai ruotsia. Sen takia näen, että tämä yhteistyö 
maahanmuuttajajärjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa on 
ollut erittäin tärkeätä - kun me kutsuimme heidät mukaan tähän 
yhteistyöhön ja he välittivät eteenpäin omakielistä, omaan kulttuuriinsa 
sidottua viestiä, niin sillä oli iso merkitys. Myöskin esimerkiksi monet 
moskeijat lähettivät minulle tietoja siitä, että perjantairukoukset 
suljettiin, koska se oli kaikkein suosituin, ja muutenkin pidettiin tiukasti 
kiinni kokoontumisrajoituksista. Näiden yhteistöitten jälkeen - ei 
ainoastaan tämän, muitakin rajoitustoimenpiteitä tehtiin - niin meillä 
myöskin saatiin taudin eteneminen kääntymään alaspäin. 

Se, mikä ei ole tukipalvelukriisissä, on viestintä. Se on ihan ydinasia ja 
sitä substanssin hoitamista tänä päivänä. Siinä sanoisin myöskin 
valtion keskushallinnolle terveisiä - ei enää tänä päivänä Suomessa 
riitä, että viestitään suomeksi ja ruotsiksi, vaan täällä puhutaan 120 
kieltä. Me säännönmukaisesti tiedotamme 9 kielellä. Pyysimme oman 
äidinkielenopettajamme tekemään myöskin koronainfoja. Koronapaku 
kiersi lähiöissä sekä jalkautuen sinne, ja jakoi monikielistä tietoa, elikkä 
myöskin tarvitaan sitä suullista informaatiota ja monikielistä viestintää. 

Jos sitten tullaan tästä vuodesta 2020 tähän vuoteen takaisin, niin 
katsotaan, mikä tilanne on tänä päivänä. Vantaalla kaiken kaikkiaan 
sairastuneita on siis 4273. Meillä on tautiin liittyviä kuolemia 
tapahtunut kaiken kaikkiaan 66 ja uusien tapausten ilmaantuvuus 
väestöön suhteutettuna 2 viikossa, 14 vuorokaudessa on 165,9 100 



000 asukasta kohden. Edellisen 14 päivän seurantajaksolla se oli se 
178,2. Tällä hetkellä meillä sairastuneita on vuorokaudessa vaihteleva 
määrä, että se on tuosta 25 - nyt tuossa on päivän luku 44, mutta 
keskiarvo lienee tuossa noin 30 vaiheilla. Eli siihen nähden on saatu 
suunta parempaan, kun ajattelee, että meillä oli sairastuneita tuossa 
joulukuun alussa keskimäärin vuorokaudessa 55, 57 ja ilmaantuvuus 
lähellä 300, niin nyt on saatu sitä painettua alaspäin. Meilläkään ei näy 
tässä - joulusta kuitenkin on jo useampi viikko, niin meillä sellaista 
joulupiikkiä ei ole tullut, vaan meillä on vielä lähtenyt alaspäin, mutta 
katsotaan nyt, miten tämä tauti tästä nyt etenee. Eli kyllä vielä ollaan 
ilman muuta huolestuttavan korkealla tasolla. 

Lentoasemalla tehdään tällä hetkellä tehotestausta. Siellä 
tes tauskapas i teet t i , tes tausp is te iden määrä on melke in 
kaksinkertaistettu. Lentoasemalla on lisätty riskimaista tulevien 
testausta maailmalla vallitsevan tautitilanteen johdosta, erityisesti 
muuntoviruksen takia, ja tämä lentoaseman testaustoiminnan 
laajennus alkoi 8. tammikuuta siten, että matkustajat testataan jo 
porttialueella ja niin sanottuja massatestauksia lisätään. Testaus 
pyritään tekemään kaikille niille matkustajille, joilla ei ole todistusta 
negatiivisesta testituloksesta, lääkärintodistusta sairastetusta 
koronasta tai todistusta rokotuksesta tautia vastaan. Testeihin ei 
kuitenkaan ohjata kansainvälisiä vaihtomatkustajia eikä kotimaan 
lentojen matkustajia. 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on testattu noin 50 000 henkilöä 
elokuun alusta alkaen ja löydetty kaiken kaikkiaan 1050 positiivista 
testitulosta. Meillä on keskimäärin tällä hetkellä matkustajia 
lentoasemalla noin 1000-1800 päivässä. Tämä on erittäin alhainen 
määrä, kun meillä normaalitilanteessa matkustajia lentoasemalla 
päivässä on 60 000. Tämä tarkoittaa, että lentoliikennetoiminta ja 
elinkeinotoiminnat ovat lähellä nollatasoa. Käytännössä kaikki, joilla ei 
ole siis näitä negatiivista testitulosta tai todistusta sairastetusta 
koronasta, on ohjattu testauslinjastolle, ja kieltäytymiset 
näytteenotosta ovat olleet harvinaisia. Tässä taisi olla julkisuudessa 
tietoa, että satamissa tilanne on toisenlainen, että siellä kieltäydytään 
helpommin, mutta siellä on sellaista päiväkohtaista työmatkailua Viron 
ja Suomen välillä. Meillä koko aikana tämä vapaaehtoisuus on toiminut 
erittäin hyvin, että kieltäytymiset ovat todella harvinaisia. 

Sitten jos mennään eteenpäin, niin me olemme jo tehneet päätöksen, 
että työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä ovat 
asettaneet selvityshenkilön, joka arvioi tarvittavia toimenpiteitä 
ilmailualan selviytymiseksi koronatilanteesta. Selvityshenkilö on meille 
tuttu Kari Savolainen, entinen Finavian toimitusjohtaja, ja hänen tulee 
luovuttaa ehdotuksensa työ- ja elinkeinoministeriölle 15.3.2021 



mennessä. Suomen elinvoimahan on monelta osin riippuvainen hyvistä 
lentoyhteyksistä, joita ei ole ilman kattavaa lentoasemaverkostoa. 
Selvityshenkilö Savolaisen tehtävänä on kartoittaa keinoja, joilla 
suomala inen i lmai luala pääsee k i inni g lobaal i in kasvuun 
mahdollisimman nopeasti matkustamisen elvyttyä. Selvityshenkilöltä 
on pyydetty ehdotuksia myös siitä, miten epävakaassa työtilanteessa 
olevien työntekijöiden osaaminen turvataan. Ratkaisuilla varmistetaan, 
että alalla riittää osaavaa työvoimaa matkailun elvyttyä. 

Selvitystyö kohdistuu erityisesti Helsinki-Vantaan lentoaseman 
ympäristössä toimiviin yrityksiin, ja hän kartoittaa myöskin mahdollisia 
toimenpiteitä, joilla houkutellaan Helsinki-Vantaalle lisää yrityksiä ja 
investointeja. Tähän selvityshenkilölle on asetettu erillinen 
seurantaryhmä tukemaan hänen työtään, ja siinä on edustajia 
ilmailualan yrityksistä, etujärjestöistä ja julkiselta sektorilta. Myös 
Vantaan kaupunki on siinä mukana. Olen itse tämän seurantaryhmän 
jäsen. 

Jos katsotaan tätä asiaa Vantaan kannalta, niin ensin lähtökohtana 
tietenkin täytyy todeta, että tämä on erittäin tärkeä asia. 
Lentokenttäympäristö on Suomen toiseksi suurin yritysalue ja Suomen 
kansainvälinen kilpailukyky on rakennettu lentoliikenteen varaan. 
Lentokenttäympäristö, Aviapolis-alue, on kohdannut suuren shokin. Se 
on julkisen vallan päätöksillä ajettu alas ja Vantaalla käydään tällä 
hetkellä Suomen suurimpia irtisanomisia. Meidän työttömyytemme on 
suurten kaupunkien suurinta tällä hetkellä, kun se aiemmin oli suurten 
kaupunkien pienintä. Vantaa on erittäin tyytyväinen hallituksen 
asettamaan erillisselvitykseen ja siihen, että on nimetty tehtävää 
varten selvityshenkilö. Hänen tulee estää nyt suuren työttömyyden 
muodostuminen pitkäaikaiseksi. Hänen tulee auttaa yrityksiä elpymään 
ja työllistämään. Vantaa asettaakin selvitysmiehen työlle kovat toiveet. 
Tavoitteena tulee olla, että kyse on vain väliaikaisesta lentoliikenteen 
lamautumisesta, josta selvitään mahdollisimman vähin vaurioin. 
Koronasta ei saa tulla pysyvää iskua Suomen kansainvälisille 
yhteyksille. Siksi toistan uudelleen, että Vantaa asettaa kovat toiveet, 
ja luonnollisestikin tarjoamme kaiken apumme selvityshenkilölle. 

Jos sitten katsotaan vielä Vantaan tilannetta suuralueittain. Meiltä on 
pyydetty useamman kerran, on tullut näissä mediatilaisuuksissa esille, 
miksemme julkaise aluekohtaista tilastoa. Valitettavasti emme ole 
saaneet näitä postinumero-osoitteisiin perustuvia tietoja aikaisemmin, 
ja sen takia julkaiseminen vasta nyt, kun saimme tämän tilaston 
käyttöömme. Tästä näette aluekohtaiset tilastot, ja kun ne suhteuttaa 
tuohon asukasmääriin, niin voi havaita ensinnäkin tietysti sen, että 
korona on levinnyt joka puolelle Vantaata, eikä näissä aluekohtaisesti 
ole juurikaan eroa. Nämä suhteelliset osuudet ovat hyvinkin 



samantyyppiset. Tulemme jatkossa kerran kuukaudessa vähintään 
julkistamaan nämä tiedot, ja netistä niitä voi seurata. 

Työllisyystilanne Vantaalla on, tosiaan niin kuin tuossa jo mainitsin, 
heikko. Vantalla on tällä hetkellä yli 18 000 työtöntä, ja työttömiä on 
siis 10 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Olimme 
kyllä tavallaan pettyneitä, että tässä vuodenvaihteessa joulukuussa 
työttömien määrä lisääntyi tuhannella, että meille tuli vielä tähän 
lukuun 1000 henkilöä lisää. Meidän työttömyysprosenttimme on nyt 
14,9, elikkä noin 15 % on työttömyysaste, ja työttömyys kohdistuu 
hyvin paljon alle 25-vuotiaisiin, 25-29-vuotiaisiin, elikkä nuoriin 
henkilöihin, mutta myöskin vieraskielisiin sekä yli 50-vuotiaisiin. No 
miksi tämä pomppaus tuhannella henkilöllä tapahtui tuossa 
joulukuussa? Meillä ei ihan yksiselitteistä vastausta ole, mutta 
asiantuntijoiden arvio on se, että vuoden lopussa päättyivät 
määräaikaiset työsuhteet, ja yritysten pitkäaikainen ahdinko näkyy nyt 
irtisanomisina. Tämä on ollut vaan kova vuosi, ja kun vuodenvaihteen 
jälkeenkin edelleen tilanne jatkuu, niin se näkyy näissä luvuissa. 

Sitten jos katsotaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Meillä on 
vierailurajoituksia voimassa. Erityisasumisen yksikköjen ja Vantaan 
sairaalan osastojen vierailurajoitukset jatkuvat tammikuun loppuun. 
Työ- ja päivätoimintaa on supistettu ja suljettu tammikuun loppuun 
saakka, sekä tosiaan vanhus- ja vammaispalvelujen työ- ja 
päivätoimintakeskuksen tilapäinen sulkeminen ja toiminnan 
supistaminen jatkuu tammikuun loppuun. Meillä on myöskin sitten 
sairaaloissa ja hoivakodeissa yksittäisiä tartuntatapauksia. Me olemme 
valmistautuneet siihen, että rokotetaan hoivakotien asukkaita heti, kun 
saamme rokotteita riittävästi. 

Ja vielä näistä rokotuksista. Rokotusjärjestyksessä tulemme tietenkin 
noudattamaan STM:n ja THL:n antamia ohjeita. Niiden mukaisesti 
ensimmäisenä rokotetaan koronapotilaita hoitava terveydenhuollon 
henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat, 
toisena ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakava koronataudille altistava 
perussairaus, ja kolmantena rokotetaan muu väestö. Viikolla 1 Vantaa 
sai 110 rokotetta. Nyt meille on ilmoitettu, että tästä eteenpäin Vantaa 
ja Kerava yhteensä saavat 1000 rokotetta viikossa. Tämä on tietenkin 
liian vähän, eli meillä on sama huoli kuin muillakin, että rokotteita 
tarvitaan huomattavasti enemmän. Meitä on vantaalaisia kuitenkin 
240 000, ja siihen vielä keravalaiset päälle, niin noin 270 000, että 
tämä vauhtihan ei tietenkään riitä lainkaan, että tätä pitäisi saada 
vauhditettua nopeammin. Muutoinkin jo meillä on kriisiytynyt 
työttömyys ja elinkeinotoiminnat, että tämän kriisin hinta tulee aivan 
liian suureksi. Meillä on kuitenkin erittäin hyvät valmiudet 
rokottamiseen, koska Vantaalla on 400 henkilöä, joilla on oikeus 



r o k o t t a m i s e e n , j a t u o s s a s y k s y l l ä i l m a n m i t ä ä n 
erityshenkilöstöresurssijärjestelyä me keskimäärin rokotamme 40 000 
ihmistä suitsait siinä muun työn ohella. Eli kyllä rokottaminen tulee 
sujumaan nopeasti, tehokkaasti, kunhan vaan saamme rokotteita. 
Tärkeää on, että rokotukseen haluavat kohderyhmään kuuluvat 
varaavat ajan heti, kun kutsu tulee. Rokotuksiin osallistuvan 
henkilöstön määrää tullaan lisäämään jatkuvasti. 

Meillä kuitenkin ollaan optimistisia, että vauhti tässä paranee. 
Ikääntyneiden rokotusten käynnistäminen lähestyy. Helmikuulle 
suunnitellaan kotihoidon asiakkaiden rokotuksia ja rokotukset 
käynnistetään, kun saamme käyttöömme Modernan rokotetta. 
A jankohta i s ta t i e toa koronaroko tuks i s ta saa vantaa . f i /
koronarokotukset-sivuilta, sekä tulemme julkistamaan tietoa 
paikallisuutisissa. 

Kasvatus ja oppiminen - meillä on tällä hetkellä karanteenissa 53 
henkilöä. Tässä tietenkin näkyy joulutauko, mutta ero on kuitenkin 
huomattava siihen, että meillä tuossa marras-joulukuun vaihteessa oli 
karanteenissa 800 ihmistä ja joulukuussa keskimäärin 300. 
Varhaiskasvatuksen avoimet päiväkodit - niitä on 9 - on suljettu nyt 
tammikuun loppuun asti ja myöskin asukaspuistot ovat kokonaan 
ulkotoiminnassa tammikuun loppuun asti. Toinen aste jatkaa 
etäopetuksessa ja tänään myöskin tämän kokouksen jälkeen itse 
asiassa alkaa PKS-koronakoordinaatioryhmän kokous, jossa 
varmaankin mietitään tätä esimerkiksi abien tilannetta. Abeille 
kysymys on kuitenkin ainutkertaisesta tilanteesta - abit ovat olleet 
pääkaupunkiseudulla etäopetuksessa yli puoli vuotta, ja tilanne on 
hyvin poikkeuksellinen ja erilainen verrattuna muuhun maahan. 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen PKS-tasoisessa asiakaskyselyssä 
Vantaa sai hyvät arvosanat. Meidän arvosanamme oli 8,8, joka on 
erinomainen, ja henkilöstömme on ylipäätäänkin saanut erityistä 
kiitosta näin koronavuonna, mistä olemme erityisen ylpeitä ja iloisia. 

Kaupunkikulttuuri - lapsiperheet ulkoilevat nyt tällä hetkellä paljon, ja 
vaikuttaa siltä, että lumentulolla on ollut paljon virkistäviä vaikutuksia 
nuortenkin toimintaan. Nuoret ovat olleet vähän levottomia ja on ollut 
semmoinen tekemisen tarve, niin tämä lumi on selvästi tuonut iloa ja 
aktiviteettia. Suurin osa nuorista on kohdattu ostoskeskusten ja 
liikuntapaikkojen läheisyydessä. Usealta jalkautujalta on kyselty 
nuorisotilojen avautumisesta, nuoret niitä jo kovin kaipaavat. 
Työntekijät arvioivat, että jaksaminen on monella etäopetuksessa 
olevalla nuorella nyt koetuksella. 



Jos sitten vielä ajankohtaisista asioista toteaa - tämän Kunta10-
työhyvinvointitutkimuksen Vantaan tulokset olivat erinomaiset, mistä 
me olemme erittäin iloisia ja kiitämme henkilöstöämme. Tuloksemme 
olivat monelta osin Kunta10:n keskiarvoa paremmat. Vastausten 
perusteella Vantaan henkilöstö kokee paljon positiivista työnimua ja 
stressi on kaikesta tästä huolimatta kuitenkin vähentynyt. Uhka- ja 
väkivaltatilanteet ovat vähentyneet. Tämän asian eteen kaupunki 
tekikin paljon työtä, että meillä syksyllä 2019 siihen puututtiin paljon, 
meillähän kuitenkin Suomessa eniten väkivaltaa kokevat palvelutyössä 
oleva henkilöstö, ja käynnistimme Ollaan ihmisiksi -kampanjan tuolloin. 
Henkilöstövastausten mukaan työyhteisöt koetaan toimiviksi ja niissä 
on erittäin paljon sosiaalista pääomaa. Myös johtamisen koetaan 
Vantaalla olevan hyvää. Eli vielä kerran, olemme ylpeitä tuloksistamme 
ja olemme tämän yhdessä tehneet, ja haluan antaa siitä erityisen 
kiitoksen henkilöstöllemme ja esimiehillemme. 

Olemme seuranneet – vakioimme tämän häiriöjohtoryhmän agendat, ja 
yksi joka kokouksessa seurattava asia on ollut tämä sairauspoissaolot, 
tai viikoittain olemme tätä seuranneet. Sikäli on ollut hienoa, että 
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sairauspoissaolot vähentyivät 
edellisestä vuodesta, että siitä huolimatta, että on ollut niin haastava 
vuosi ja kuinka rohkeasti meidän henkilöstömme kohtasi taudin, josta 
ei aluksi tiedetty juuri mitään muuta kuin että se on erittäin 
vaarallinen, muun henkilöstön tilanne on edelleen, että tästä vuodesta 
kuitenkin on selvitty varsin hyvin. 

Vantaan talous on pysynyt vakaana. Me lähtökohtaisesti arvioimme 
viime keväällä, kun kartoitimme tulevaa näkymää, että negatiiviset 
vaikutukset Vantaan talouteen tulevat olemaan yli 100 miljoonaa 
euroa, 108 miljoonaa euroa oli se arvio silloin. Se, että valtio osoitti 
merkittävän tuen Vantaalle ja Vantaa teki myöskin omia menojen 
jarrutuksia 28 miljoonalla teki sen, että Vantaa onnistui kääntämään 
tuloksensa selvästi positiiviseksi vuonna 2020. Lopullisessa 
tilinpäätöksessä tulemme sen näyttämään, kun saamme laskelmat 
tarkemmiksi, mutta selkeästi tiedetään, että Vantaan tulos tulee 
olemaan positiivinen. Vantaa tulee nyt myöskin jatkamaan 
velanvähentämisohjelmaansa niin, että meillä on 5 viimeisen vuoden 
ajan koko ajan velan määrää vähennetty yli 200 miljoonaa euroa 
kaiken kaikkiaan. 

Valtiontuki ja omat varhaiset rajoitustoimenpiteet mahdollistivat sen, 
että meidän ei tarvinnut mennä liian rajuihin toimenpiteisiin nopeasti, 
ei irtisanomisiin, lomautuksiin, eikä rajuihin maksujen korotuksiin. Se 
antoi meille myöskin aikaa suunnitella tätä vuotta, joka tulee olemaan 
vaikeampi taloudellisesti nyt näiltä näkymin kuin viime vuosi, koska 
t ä t ä t u l e e r a s i t t a m a a n e r i t y i s e n s u u r i t y ö t t ö m y y s , 



pitkäaikaistyöttömyys, elinkeinoelämän elpyminen näyttää vievän 
enemmän aikaa kuin kuviteltiin, sosiaali- ja terveystoimen menot ovat 
edelleen poikkeuksellisen korkealla tasolla, valtiontuki tulee olemaan 
näiltä näkymin vain viidennes siitä, mitä se oli viime vuonna, ja Vantaa 
tekee omat tasapainotustoimenpiteensä, 41 miljoonaa euroa - ja se, 
että me tasapainotamme omilla toimenpiteillämme taloutta 41 
miljoonalla on valtaisa summa Vantaalle. 

Mutta meillä on talouden taistelutahtoa – uskon, että Vantaa selviää 
siitä, ja oikeastaan taistelutahtoa ja sitä mielenlaatua osoittaa tämäkin, 
että talvi on saapunut kaupunkiin ja meidän aurauskalustomme on 
työskennellyt viime päivät täydellä teholla noin 100 työntekijän voimin, 
joista puolet on kaupungin omaa ja puolet urakoitsijan henkilöstöä. 
Viesti kentältä on, että työtä on toki nyt poikkeuksellisen paljon ja 
kaupungin aura-autot ovat liikkeellä lähes vuorokauden ympäri, mutta 
tähän on oltu valmiina ja työt ovat sujuneet erittäin hyvin. 

Vantaalla on kaiken kaikkiaan 1600 kilometriä katuja, joiden 
kunnossapidosta kaupunki vastaa, ja esimerkkinä - jos lunta sataa 15 
senttimetriä, aurataan yhden työvuoron aikana noin miljoona kuutiota 
lunta, eli 100 000 kuorma-auton lavallista. Siis 100 000 kuorma-auton 
lavallista. Yhden lumipyryn hinta on Vantaalle noin 100 000 euroa, 
elikkä kun muut katselevat kauniita, valkoisia lumien lumihiutaleita, 
niin minä katson putoavia euron seteleitä tai kolikoita. [naurahtaa] 
Vantaan on avannut uuden palautekanavan lumenaurauksen ja 
hiekoituksen tarpeesta kertomiseen, ja siitä on tullut paljonkin 
palautetta, mutta nyt olen kyllä huomannut, että on tullut myöskin 
paljon kiittävää palautetta. Myöskin sellaisilta henkilöitä, jotka 
perinteisesti ovat suhtautuneet meihin kriittisesti on tullut palautetta, 
että kerrankin olette onnistuneet, joka on ollut hirveän hauska kuulla. 
Toivomme kuitenkin siis kaupunkilaista malttia. Tällä viikolla on satanut 
todel la varsin poikkeuksel l isen paljon ja katuja aurataan 
kiireellisyysjärjestyksessä siten, että ensin aurataan pelastuspalvelu- ja 
työmatkaliikenteen turvaamista edellyttävät joukkoliikennekadut ja 
muut vilkkaasti liikennöitävät kadut, minkä jälkeen siirrytään 
auraamaan asuntokatuja. 

Seuraava koronainfo on sitten 3. helmikuuta, eli lämpimästi tervetuloa 
uudelleen kuulolle. 

Kiitoksia.


