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Litterointimerkinnät 

[00:00] Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen 

Tervetuloa tähän Vantaan mediainfoon. 

Tänään meillä on erityisenä teemana koronatilanne täällä Vantaalla, ja 
keskitytään erityisesti sitten siihen. Sen takia lähdetään liikkeelle ihan 
näistä Vantaan tämän hetken luvuista. 

Tämä tilannekatsaus perustuu siis meidän eiliseen lukuun, ja varmaan 
ymmärrätte, että joka päivä ne ovat hieman erilaiset, mutta tässä on 
eilisen tilanne. 

Kaiken kaikkiaan kokonaisen vuoden aikana, kun viime helmikuussahan 
tilanne lähti liikkeelle, niin vantaalaisia on sairastunut kaiken kaikkiaan 
5729. Meidän osuutemme Suomen tartunnoista on 11,3 prosenttia, kun 
väestömme osuus on 4 prosenttia. Eli kyllä, meillä on tartuntoja 
keskimäärin enemmän kuin Suomessa, ja näinhän on koko 
pääkaupunkiseudullakin. Tartuntamäärien 7 vuorokauden keskiarvo on 
meillä tällä hetkellä 55,7, joka on varsin kova. Meillä oli tämä sama 
tartuntamäärä viime marraskuussa, se on nyt uudestaan kivunnut 
siihen, ja 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku eilen oli 296,5, joka sekin 
on valitettavasti mennyt hieman korkeammalle kuin edellisellä 
seurantajaksolla. Edellisellä 14 vuorokauden jaksolla se oli 265,3. 
Positiivisten näytteiden osuus, 7 vuorokauden keskiarvo, on meillä 6,0 
prosenttia, ja vantaalaisia on kokonaisen vuoden aikana kuollut kaiken 
kaikkiaan 71 henkilöä. 

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



Rokotettujen määrä on meillä tällä hetkellä 8744. Näytteenottoon 
pääsee erittäin hyvin. Mitään ruuhkia ei ole, vaikka tunnin sisällä, ja 
tuloskin tulee alle vuorokaudessa. Vantaa miettii joka viikko 
häiriötilannejohtoryhmien kokouksissa, kun niitä pidetään viikon 
mittaan vähintään 2, lisää toimenpiteitä ja millä tätä tilannetta 
saataisiin kääntymään. Nyt uusi toimenpide on se, että tällä viikolla 
avautui Hakunilan testauspiste. Eli sinne on lisätty myöskin 1 
testausasema lisää, ja siellä jaetaan myöskin täällä Hakunilan 
testausasemalla monikielistä informaatiota. Näin pyritään saamaan 
ihmisiä enemmän hakeutumaan vielä testiin, jotta myöskin sitten 
tartunnanjäljitystä voidaan tehostaa.  

Kyllä meitä toki huolettaa Vantaan tilanne tällä hetkellä. Ilmaantuvuus 
on varsin korkea, mutta sikäli on hyvä tilanne kuitenkin, että onneksi 
sairaalahoitoon ei ole joutunut niin paljon ihmisiä kuin aiemmin. Elikkä 
siinä mielessä vakavampi sairastavuus on jo muutaman viikon ajan 
Vantaallakin laskenut, niin kuin koko Suomessakin. 

Mitä tässä sitten, ketkä täällä sairastuvat, niin meidän tilastojemme 
mukaan ennen kaikkea perheiden sisällä ovat ne suurimmat 
tartuntamäärät, elikkä samassa taloudessa olevat. Työpaikoilta 
tartuntoja, olemme esimerkiksi kauppakeskuksista ja rakennusliikkeistä 
löytäneet aika isoja tartuntaryppäitä, mutta myöskin sitten yksityiset 
tapaamiset ovat keskeinen paikka, missä tauti tarttuu. Vantaa on 
tehnyt tiivistä yhteistyötä kauppojen kanssa, rakennusliikkeiden 
kanssa, maahanmuuttajajärjestöjen kanssa ja uskonnollisten 
yhteisöjen kanssa, ja me olemme hyvin iloisia siitä, miten hyvin on 
lähdetty mukaan tähän ja ohjeita tiukennettu, viestiä viety. Eli 
yhteistyöllä saadaan aikaan enemmän. 

Tartunnanjäljitykseen pyritään saamaan lisää työntekijöitä. Meillä on 
tällä hetkellä tartunnanjäljityksessä ruuhkaa. Sinne haetaan 
lisäresursseja, ja se oli tänäänkin meidän häiriötilannejohtoryhmässä 
aivan keskeinen aihe, mistä keskusteltiin, ja lähdetään ulkopuolisten 
palkkaamiseen. 

Tilanne sairaaloissa ja hoivakodeissa. HUSissa on tällä hetkellä 14 
vantaalaista, joista 2 on tehohoidossa. Meidän omissa sairaaloissamme 
sen sijaan on suhteellisen rauhallista. Peijaksessa on 1 potilas ja 
Katariinan sairaalassa on 2 potilasta. Valitettavasti Korson 
terveysasema jouduttiin sulkemaan. Siellä henkilökunnan keskuudessa 
oli iso altistuma, ja se on nyt hetkellisesti suljettu niin, että vielä ensi 
viikon loppuun asti 28.2. saakka pidämme terveysaseman suljettuna. 
Tästä tilanteesta ei kuitenkaan aiheutunut vaaraa terveysaseman 
asiakkaille, vaan tämä on tapahtunut henkilökunnan ruokalassa. 



Varmuuden vuoksi otett i in s i is er i t tä in pi tkäl le menevät 
turvaamistoimenpiteet käyttöön. 

Ostopalvelujen palveluntuottajilta on tullut huolta omaisten ja läheisten 
ohjeiden noudattamattomuudesta. Me olemme tähän aikaisemminkin 
kiinnittäneet huomiota. Nyt kun asukkaita on rokotettu, aika monet 
läheiset näyttävät olettavan, että vierailurajoitukset, suojautuminen 
vierailulla ja muut vastaavat turvaamistoimenpiteet eivät enää olisi 
pakollisia. Haluan kuitenkin kiinnittää huomion siihen, että näin ei ole, 
vaan edelleen on tärkeätä, että rajoitusta jatketaan rokotuksista 
huolimatta. Tartuntatautiyksiköiltä saadun ohjeen mukaan 
vierailurajoitukset ja -suositukset ovat yhä voimassa samalla tavoin 
kuin aikaisemminkin. HUSin tartuntatautien ylilääkäri kiinnitti 
nimenomaan huomiota siihen, että rokote toki suojaa vanhuksia 
sairauden vaarallisimmilta muodoilta, mutta kun on kysymys 
vanhuksista, jotka ovat jo hauraita, eivät kestä sairauksia, niin taudin 
lievemmätkin muodot voivat olla heille kohtalokkaita. Sen takia on 
erittäin tärkeätä, että vierailurajoituksista ja suojautumisesta pidetään 
kiinni niin kuin viranomaiset tässä tilanteessa sanovat. 

Vantaa on luvannut ja julkaisee kuukausittain tartuntojen alueellista 
tilannetta. Tässä kuvassa näkyvät alueemme, ja oikeastaan se 
johtopäätös tästä on, että meillä on koronaa jokaisella alueella. Tässä 
ei ole mitenkään erityisen suuria eroja alueiden välillä, että ehkä 
keskimäärin vähemmän tuolla se näyttäisi nyt tällä hetkellä olevan 
tietenkin Aviapoliksessa ja ehkä Korsossakin, mutta erot ovat kuitenkin 
kauhean pieniä. Aviapolis-alueella täytyy ottaa huomioon myöskin se, 
että siellä on varsin vähän asukkaita. Mutta tässä meidän alueittainen 
tilanteemme. 

Vantaalla rokotetaan tällä hetkellä 2 eri ryhmää, 60-69-vuotiaita 
terveydentilansa vuoksi erittäin suuressa vakavassa koronariskissä 
olevia, sekä sitten tänä vuonna 80 vuotta täyttäviä ja sitä vanhempia. 
Muistutuksena vielä, ketkä kuuluvat tähän ryhmään 1: noudatamme 
siis THL:n ohjeistuksia, eli siihen kuuluvat henkilöt, joilla on vaikealle 
koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila, kuten 
elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, 
vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus, 
vaikea krooninen keuhkosairaus, lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes, 
Downin oireyhtymä aikuisilla. Me annamme 60-69-vuotiaille 
AstraZenecan rokotetta THL:n suosituksen mukaisesti, elikkä sitä 
annetaan vain alle 70-vuotiaille, ja muille puolestaan 80 vuotta 
täyttäville ja sitä vanhemmille annetaan näitä 2 muuta rokotetyyppiä. 
Kiinnitän huomiota myöskin siihen, että 80-vuotiailla ja sitä 
vanhemmilla heidän lisäkseen rokotukseen on mahdollista samalla 
kertaa tulla erillisellä ajanvarauksella samassa taloudessa asuvien yli 



65-vuotiaiden henkilöiden, että tähän kannattaa kiinnittää myös 
huomiota. Elikkä jos asuu samassa taloudessa yli 65-vuotias henkilö, 
niin hän voi tilata myöskin tähän samaan rokotukseen ajan. 

Tällä hetkellä Vantaa on antanut rokotteita 8744 kappaletta. Se oli siis 
eilisen luku. Kyllä tässä vielä vantaalaisten rokottamiseen aika matka 
on, meitä on siis kaiken kaikkiaan 237 000 ihmistä täällä Vantaalla. 
Kun vaan rokotteita saadaan, niin kyllä Vantaa rokottaa ja saadaan 
hyvin joutuisasti tämä toimimaan, mutta tämä saatavuus aiheuttaa 
tähän nyt rajoitteita. Jos sitten katsotaan rokotepeittävyyttä, niin 
koronapotilaita hoitava henkilöstö on nyt rokotettu 69-70-
prosenttisesti, hoivan henkilöstö 61-prosenttisesti, hoivan asukkaat 
lähes kaikki 90-prosenttisesti, kotihoidon asiakkaistamme olemme 
rokottaneet 60 prosenttia, ikääntyneistä 11 prosenttia, yli 80 vuotta 
täyttäneistä joka kolmannen, ja riskiryhmä 1:stä 3,3 prosenttia tällä 
hetkellä. Rokotusjärjestyshän on tosiaan se, että ikääntyneet, yli 80-
vuotiaat, niitä meillä on 7900 henkilöä, 75-79-vuotiaita on 7250 ja 
70-74-vuotiaita Vantaalla on 11 000. Elikkä tähän niin sanottuun 
ikääntyneitten ryhmään kuuluu Vantaalla kaiken kaikkiaan 25 000 
ihmistä. Seuraava ryhmä siis, jolle annetaan AstraZenecaa, jonka 
rokotus on käynnistynyt, ovat nämä alle 70-vuotiaat, joilla on erittäin 
voimakkaasti altistava sairaus. Heidän rokottamisensa ovat siis jo 
ikäryhmässä yli 60-vuotiaat käynnistyneet, ja seuraavaksi sen jälkeen, 
kun tämä ryhmä on rokotettu, mennään alle 70-vuotiaisiin, joilla on 
vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus. Tämä ei ole vielä 
käynnistynyt, eikä ole myöskään 3. ryhmä, muu koronavirukselle 
altistuva henkilöstö ja terveydenhuollon kantokyvyn kannalta muu 
keskeinen henkilöstö. Nämä käynnistyvät, kun rokotteita on riittävästi 
ja edeltävien ryhmien rokotukset ovat edistyneet. 

Koronarokotuksista vielä muutama ajankohtainen asia. Meillähän on 
siis ensimmäinen yleisörokotuspiste ollut tuolla Martinlaaksossa 
Sanomalassa, ja nyt toinen väestörokotuspiste, jota on paljon odotettu, 
on avautunut täällä itäisellä puolella, elikkä Hiekkaharjussa. Kotihoidon 
koronarokotukset aloitettiin 11. päivä, elikkä tämän kuluvan viikon 
maanantaina, ja riskiryhmien ajanvaraus käynnistyi jo viime viikon 
loppupuolella. Ikääntyneiden Pfizer-rokotusaikoja on niukasti, mutta 
niitä tulee viikoilla 9-10 edelleen lisää, kunhan rokotteita saadaan. 

Henkilöstöpula meillä on selkeä, eli töitä on Vantaalla paljon tarjolla. 
Vantaa tiivistää myöskin omia sisäisiä henkilöstösiirtojaan sosiaali- ja 
terveystoimen avuksi. Meidän omaa resurssikeskustamme käytetään 
turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa. Tarkastelemme 
myöskin uudelleen osaamisvaatimuksia, olemmeko olleet liian tiukkoja, 
eli pyritään kohtuullistamaan niitä. Osassa tehtäviä, kuten 
rokotuspuhelimen ajanvarauksessa, ei tarvitse olla terveydenhuollon 



ammattilainen. Me olemme pyytäneet talkoisiin mukaan - tässä erittäin 
iso rooli on tietenkin kaupunkikulttuurin toimialan henkilöstöllä, koska 
siellä on palveluita ollut myöskin kiinni tai osittain kiinni - mutta 
talkoisiin on velvoitettu lähtemään kaikki toimialat. Eli me 
edellytämme, että jokainen toimielin vähintään 2 henkilötyövuotta 
siirtää resurssikeskukseen ja sitä kautta sosiaali- ja terveystoimen 
apuun. 

Uusi iso asia on tartuntatautilaki, joka on nyt loppusuoralla 
eduskunnassa ja tulee näillä näkymin voimaan jo 1.3. Siinä tulee 
huomattavia uusia toimivaltuuksia niin kaupungeille ja kunnille kuin 
aluehall intovirastoil le. Tässä tullaan tekemään yhteistyötä 
pääkaupunkiseudulla, koska on oikein ja oletan, että ihmiset myöskin 
edellyttävät, että meillä on yhtenäiset tulkintakäytännöt täällä 
pääkaupunkiseudulla. Meidän on ratkaistava ohjeiden laintarkennukset, 
mitä suljetaan, mitkä ovat toiminnan sulkemisen vaatimukset, miten 
rajoituksia annetaan. Meillä täytyy päättää myöskin täällä Vantaan 
sisällä, että kuka päättää missäkin vaiheessa. Laki edellyttää myöskin 
kunnilta merkittävää valvontaa. Meidän täytyy se organisoida, ja 
kaupunginhallitukselle tulee päätösvaltaa myöskin näissä asioissa. 
Tulemme tekemään nopean hallintosääntömuutoksen niin, että jo 
maaliskuun ensimmäisellä viikolla asia viedään kaupunginhallitukseen 
ja sitä kautta seuraavaan valtuustoon. Meillä on tarkoitus, että nämä 
viranomaispäätökset delegoidaan ympäristöterveydenhuoltoon ja (-) 
[14:31] elimen päätökset tekevät meidän ympäristölautakuntamme ja 
laajat, eli jos suljetaan yksittäinen toiminto, sen päättäisi meillä 
lautakunta, ja erilaiset varoitukset (-) [0:14:45], siinähän on 
kolmiportainen, että pitää antaa 2 vaiheessa ensin varoituksia ja 
rajoitteita, ja jos ne eivät riitä, niin toiminta voidaan sulkea. Meillä on 
tarko i tus lähteä n i in , et tä yks i t tä isen to iminnon su lkee 
ympäristölautakunta, mutta laajat sulkemiset, jos tietty toimiala 
suljetaan esimerkiksi alueellisesti koko Vantaalla tai esimerkiksi 
Tikkurilan laajuisesti, niin tämän päättäisi kaupunginhallitus. 
Tarkentavat määräykset olisivat tosiaan viranhaltijapäätöksiä. 

Lentoasemasta. Vielä tällä hetkellä Suomeen jääviä matkustajia on 
päivässä tuommoinen 362-1090. Noin puolella matkustajista on jo tänä 
päivänä negatiivinen testitodistus lähtömaasta. Finnairhan ei ota 
koneisiinsa muita kuin henkilöitä, joilla on esittää negatiivinen 
testitodistus, ja Finnairin kautta tulee noin 70-80 prosenttia kaikista 
lentomatkustajista. Negatiivinen testitodistus lähtömaasta on siis noin 
puolella, 235-516, ja todistus sairastetusta koronainfektiosta on noin 
2-30 henkilöllä päivässä. Testistä kieltäytyy noin prosentin verran 
matkustajista, eli 0-17 päivässä, ja positiivisia testituloksia testauksissa 
löydetään prosentin verran, 0-11. 



[tallenne katkeaa 16:14] 

Jo Euroopassa vakiintuvaan, että enemmistöllä on negatiivinen 
testitodistus heidän saapuessaan maahan. Viime viikolla esimerkiksi 
koko vi ikon aikana 3050 matkustajaa esitt i negat i iv isen 
koronatodistuksen ja 1132 matkustajaa ohjautui sitten lentoasemalla 
ensimmäiseen koronatestiin. Myöskin todistusten määrä sairastetusta 
koronainfektiosta on nousussa, vaikkakin vielä luku on hyvin 
vaatimaton. Eli viime viikolla, tai tammikuun 18.-31. päivä siinä 2 
viikon aikana se oli 65 matkustajaa, ja nyt sitten 1.-14.2. eli helmikuun 
2 ens immä i sen v i i kon a i kana se o l i 119 matkus ta jaa , 
kaksinkertaistunut. Mutta matkustaminen on erittäin matalalla tasolla. 
Suomeen jääviä matkustajia on ollut viikoittain noin 5200, kun 
normaalitilanteessa tämä luku olisi ollut 420 000. Eli meillä on hyvin 
lähellä edelleen matkustaminen nollaa. 

Haluan kiinnittää myös huomiota siihen, että nykyinen matka-
asiakirjojen ohjeistusmenettely ja päätösmenettely on hyvin kankea. 
Meillä lainsäädännössä on säädetty passista ja henkilökortista ja niiden 
merkityksestä ja käytöstä matkustamiseen, mutta tällainen 
lainsäädännön kautta tapahtuva muutos ja matkustusasiakirjojen ja 
maahantulon edellytysten määrittely ei sovi kovin hyvin tähän 
pandemiatilanteeseen, jossa pitäisi olla nopeampaa reaktiokykyä ja 
muuntumiskykyä kuhunkin olevaan tilanteeseen. Myös se on 
havaittavissa, että tässä, kun päätetään uusista menettelyistä, niin 
päätöksenteko on tavattoman monimutkainen tai hajaantuu aivan liian 
monelle viranomaiselle. Tähän tarvittaisiin selkeämpää johtajuutta. 
Tahojen moninaisuus estää nykyisin tehokkaat linjaukset ja tarpeen 
mukaan elävät vaatimukset. 

Jos mennään sitten hammashoitoon, niin koronatilanteen aiheuttamia 
kiireettömän hammashoidon jonoja aletaan nyt purkaa maaliskuun 
alusta alkaen. Jonossa oleviin potilaisiin ollaan yhteydessä, jotta ajat 
voidaan varata. Meillä ovat valitettavasti puhelinpalvelut toistaiseksi 
ruuhkautuneet, ja se näkyy potilaille viivästyneinä takaisinsoittoina. 

Eilen kasvatuksen ja oppimisen karanteenissa olevien lukumäärä oli 
603 henkilöä. Meillä on Lehtikuusen koulu etäopetuksessa, vielä 4.-9. 
luokat ison altistuman takia etäopetuksessa nyt 19.2. saakka. On ollut 
hauskaa, että Lehtikuusen koulussa yritetään pitää hyvää kontaktia ja 
yhteyttä. Siellä on otettu käyttöön tsemppipuhelut oppilaille ja 
tämmöiset leikkimieliset koronaterapia-ajat, yhteiset ajat, ja myöskin 
toki annetaan yksilöllistä apua aikaisempaa enemmän. On tärkeätä, 
että oppilaat kuitenkin näissäkin tilanteissa oppivat kannustusta, opitun 
jakamista ja yhteisön myötätuntoa. Empatia on ehkä yksi tärkeimpiä 
asioita, mitä koulu voi oppilailleen opettaa. 



Hiihtolomaviikko on nyt edessä täällä pääkaupunkiseudulla. Meillä on 
jokaiselle ikäluokalle kuitenkin mukavaa tekemistä. Kirjastossa on 
useita etätapahtumia, ilmastolukupiirit, Among Us -pelitapahtuma, 
vantaa la is i in ku l t tuur iympär is tö ih in pääsee tutustumaan 
kaupunginmuseon Kuninkaantie-mobiiliseikkailupelien avulla, 
liikunnalliset talvileirit liikuttavat lapsia ja nuoria, ja virtuaalijumppia, 
niistä saa ohjattua liikuntaa myöskin talviloman aikana. 

Me avasimme pääkaupunkiseudulla hallitusti ja turvallisesti 
harrastetoimintaa. Avaamista ei olisi tehty, jos meillä olisi ollut 
vähänkään epäilystä, että avaamisen haitat ovat suuremmat kuin 
hyödyt, mutta me tiesimme lähtötilanteessa, että harrastustoiminnasta 
tulee altistumia aivan marginaalisesti, kun katsotaan tätä 
kokonaistilannetta. Minä kiitän järjestäjiä ja seuroja vastuullisuudesta. 
Turvallisuusohjeet on otettu vakavasti ja toiminta on pyörinyt erittäin 
mukavasti, ja voidaan todeta, että harrastaminen on terveysturvallista. 
M e i l l ä e i o l e h a v a i t t a v i s s a m i t ä ä n t a r t u n t a p i i k k e j ä 
harrastustoiminnasta, että se on mennyt erittäin hyvin. Elikkä nämä 
ilmaantuvuusluvut tulevat ihan muista tahoista. 

Unelmatalvi ulkoilijalle on tulossa. Tänäänkin paistaa täällä Vantaalla 
tosi kauniisti aurinko. Vantaalla on ulkoilureitti- ja latuverkostoa noin 
250 km, ja hiihtolatuja kunnostetaan lumitilanteen sekä resurssien 
mukaan koko ajan. Ulkoilijoiden ulkoliikuntakartalta löytyy 
ajankohtaista tietoa hiihto- ja luistelumahdollisuuksista eri puolilla 
pääkaupunkiseutua, ja s inne ajantasaiset t iedot, latujen 
kunnossapitotiedot, päivitetään sitten tälle kartalle. 

Eli tähän lopuksi vielä haluan toivottaa teille kaikille aurinkoisia 
talvipäiviä. Seuraava info on perjantaina 5.3. kello 12. Tervetuloa silloin 
jälleen mukaan. 

Kiitos.


