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RITVA VILJANEN:
N o n i i n . Te r ve t u l o a l ä m p i m ä s t i t ä h ä n Va n t a a n k a u p u n g i n ke hy s t e n
julkistamistilaisuuteen. Eli tämä on aina meillä semmoinen vuoden merkkihetki,
kun kehykset julkistetaan, joka sit sanelee ja ohjaa myöskin sitä varsinaisen
budjetin laadintaa. Mutta pääviestit sanon tähän heti alkuun, et kiireisimmät, kun
nämä kuulee, niin saa kaikkein keskeisimmät asiat, ja sitten sen jälkeen vielä
todistan tämän todeksi.
Eli tässä budjetissa, kehyksessä, niinku me ollaan koko ajankin, mutta tässä
erityisen voimakkaasti rakennetaan nyt kotoisan suurkaupungin rakennetta.
Vantaan talous on terve, ja tase on vahva. Se on vahvempi kuin pitkään aikaan
kaupungin historiassa. Siksi kyetään myöskin isoihin investointeihin ja myöskin
rakentamaan sitä uuden kaupungin profiilia. Me painotetaan tässä seuraavan
vuoden budjetissa erityisesti kasvatusta ja oppimista ja kaupunkikulttuuria. En
tiedä toista kaupunkia Suomessa, joka rakentaa kaupunkikeskustojaan näin
voimakkaasti uusiksi, mitä Vantaan kaupunki tällä hetkellä tekee. Nostokurjet on
kasvavan kaupungin merkki, ja kun täällä näissä meidän keskuksissa kulkee,
erityisesti kolmessa pääkeskuksessa mutta seitsemän keskustojen kaupunkia, niin
sen huomaa kyllä todella todeksi.

Sen takia, että paitsi että me tehdään peruspalveluinvestointeja paljon, niin meillä
on myöskin nyt poikkeuksellisen paljon selkeästi vetovoimainvestointeja, jotka me
ollaan määritelty myöskin meidän kaupunkistrategiassa. Eli onko meillä varaa
niihin? Meillä on varaa niihin, koska kaupungin talous on terve ja tase on vahvempi
kuin pitkiin vuosikymmeniin kaupungin historiassa. Meillä on neljä kärkihanketta:
oppimiskampus, Vantaan ratikka, Kuusijärven kehittäminen sekä Myyrmäen
kaupunkikulttuuritalo. Sen lisäksi Vantaa rakentaa myöskin, uudistaa Vernissan
kulttuurikeskukseksi, Elmon uimahallia rakennetaan ja tosiaan voimakkaasti
tehdään meidän viittä kaupunkikeskustoa erityisen voimakkaasti rakennetaan
uudestaan.
Katotaan sit vielä tarkemmin näitä. Eli koronan uhkakuvat torjuttiin. Silloin, kun
kevät 2020 tuli, niin se oli kyl pelottava tilanne myöskin taloudellisesti, ei
ainoastaan terveyden näkökulmasta. Mutta koronan uhkakuvat on torjuttu.
Vantaan talous on terve. Meille suuntautuu edelleen maan suurimpia
muuttoliikkeitä, ja me varaudutaan voimakkaaseen kasvuun edelleen koko tämän
vuosikymmenen. Sen takia me tehdään paljon investointeja peruspalveluihin,
mutta siis tosiaan tehdään myöskin näitä vetovoimainvestointeja.
Vantaan siitä huolimatta, et me ollaan viiden viime vuoden aikana kasvettu 20 000
henkilöllä, me ollaan kyetty velkaa lyhentämään tiukalla tahdilla 230 miljoonaa
viimeisen viiden vuoden aikana, joka on merkittävä saavutus. Miksi ollaan
onnistuttu? Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea se, että Vantaa teki oman
tuottavuus- ja kasvuohjelman, 80 miljoonaa euroa, joka saadaan onnistuneesti nyt
päätökseen tämän ja vielä hieman ensi vuoden aikana. Mutta se kuitenkin
toteutetaan eurolleen. Tärkeää oli myöskin kiittää valtiota siitä, että koronako
kustannukset korvattiin meille täysimääräisesti. Et se oli meille tärkeä valtiollinen
linjaus. Meidän yritystoiminta on lähtenyt elpymään kohtuullisella tavalla, ja se
näkyy tietenkin verotuloissa.
Tämä vahva kasvu ja talous siis mahdollistaa tän kaupungin kehittämisen. Et nyt
rakennetaan tämmösen suuren kaupungin rakennetta. Eli Vantaa tietoisesti nyt
rakentaa, elikkä semmoiset vanhan kauppalan ja maaseutumainen kaupunki
jätetään nyt kyl ihan selkeesti taakse. Elikkä me rakennetaan suuren kaupungin
rakennetta. Sen takia meidän painopiste tässä ensi vuoden budjetissa on
kaupunkikulttuuri sekä oppimisen tukeminen. Me saadaan vielä vuonna 2023 ja
hieman myöskin 2024 tällä meidän vanhalla veroprosentilla verohäntiä. Ne
hyödyttää meitä 60 miljoonan euron edestä. Mutta me aiotaan käyttää nämä
verohännätkin, et ne käytetään investointeihin elikkä kaupungin hyväksi, koska
meidän tase sen mahdollistaa. Meidän tavoitteena on vuonna 2025, että vuosikate
on 130 miljoonaa euroa. Nyt taloudellisesti näyttää niin, että ensi vuonna se on
huomattavasti enemmän. Mutta todellisuus siis alkaa, tämä uuden veroprosentin
mukainen elämä alkaa vuonna 2025. Eli toi on meille edelleen kyllä hyvä ja
voimassa oleva tavoite.

Väestön kasvu koronan seurauksena on hieman hidastunut. Meillähän on ollut
väestökasvu jopa 2,5 %, keskimäärin 2 %. Nyt näyttäis, et se jää tohon 1,7:ään,
mut silti se on Suomen korkeimpia suurten kaupunkien kasvuprosentteja.
Inflaatioon ollaan tässä budjetissa myöskin varauduttu. Me ollaan laskettu tämä
budjetti 2,1 %:n inflaatiolla ja otettu huomioon myöskin, että peruspalvelujen
hintaindeksi nousee.
Keskeiset talousluvut ovat, että meidän vuosikate ensi vuonna on 165 miljoonaa
euroa. Ylittää meidän vuosi-investoinnit. Tilikauden tulos on näillä näkymin 50
miljoonaa euroa jo lähtötilanteessa positiivinen. Investointitasot ovat
poikkeuksellisen korkeat. Korkeimmat mitä meillä on ollut pitkiin aikoihin.
Lähtötilanteessa lähdetään jo siitä, että velkaa lyhennetään. Mehän ollaan yleensä
katsottu tää velan lyhentäminen vuoden lopussa, elikkä on otettu kohtuulliset
lainanottovaltuudet varmuuden vuoksi. Mutta Vantaahan ei ole ottanut lisälainaa
viimeiseen neljään vuoteen. Päinvastoin me ollaan siis koko ajan vähennetty
meidän velkaantuneisuutta, ja tässä lähdetään nyt jo lähtötilanteessa siitä, että
ensi vuonna lainanotto, pitkät lainat lyhenevät.
Kun katotaan tarkemmin tätä meidän tulosta, niin verohännät siis auttaa meitä. Ne
antaa meille nyt hyvä myötätuulta tähän 2023 vuoteen ja myöskin osin tuonne
2024 vuoteen. Me ollaan tehty tämä valmistelu tän tuottavuus- ja kasvuohjelman
mukaisella kehitysuralla. Eli se mahdollistaisi meille jopa hieman korkeammankin
menokasvun, mutta tässä vertailukelpoinen menokasvu tässä kehyksessä on 3,6
%. Se sisältää kaikki lakisääteiset muutokset sekä sitten tasokorotukset, jotka on
tähän budjettiin tehty.
Isoja auki olevia asioita on ennen kaikkea tietysti kunta-alan palkkaratkaisu. Se on
ennakoitu, että me olemme tässä arvioineet, et se tuo vähintään 20 miljoonan
euron lisäkustannukset vuosiin 22, 23. Me ollaan otettu se huomioon jo budjetissa,
mutta nyt ratkasuhan on avoinna. Emme vielä tiedä, että mikä se tulee olemaan
sitten, koska sopimusta ei ole valitettavasti syntynyt. (-) [0:28:43] on
kuntayhtymän infrakorvaukset ja joukkoliikennemaksut ovat vielä myöskin tässä
avoimia, ja ne ratkeavat tarkemmalle tasolle tämän kesän kuluessa, kun valtio
määrittää tukiosuutensa. Korkojen korotuksiin on myöskin varauduttu, eli ne on
ennakoitu 7,2 miljoonaan euroon. Sinänsä tuo luku ei ole kauhean korkea, mutta
meillehän se on, koska meillä on ollut poikkeuksellisen alhaiset korkokustannukset.
Että taloudenpito on ollut sillä tavalla hyvää, et tos on noin 5 miljoonan euron
kasvu.
Veroista ja valtionosuuksista semmonen keskimääräinen muistisääntö voi hyvin
olla se, että verot plus valtionosuudet tämän hyvinvointialueuudistuksen jälkeen
puolittuu. Meidän uusi veroprosentti on 6,36, kun se nykyisin on 19 %. Eli tekee
huomattavan laskun, ja se näkyy myös siitä, että kunnallisveron tuotto vähenee 58
%. Yhteisövero vähenee kolmanneksella, eli sieltäkin leikkaantuu 83 miljoonaa
euroa pois, mut kiinteistöverossa ei juurikaan tapahdu muutoksia. Elikkä sitä ei
leikata.

Kun katotaan sit näitä kunnallisveron kehityspylväitä, niin tossahan se nyt se
huikea pudotus todellakin näkyy. Tosiaan noi vuoden 2023 ja 2024 tulosta parantaa
nää verohännät, jotka me käytetään siis investointeihin. Mutta toi vuosi 2025
kertoo sit siitä todellisuudesta, et niinku näette, et se verotuoton parannus ei tossa
siis näy, et se on 398. Et samaa tasoa. Normaalistihan se nousisi. Yhteisöverossa
niin ikään, elikkä leikkaus on kolmanneksen, ja myöskin siellä pikkusen on
verohännät, mutta toi 2024 vuosi kertoo jo sitten totuuden, totuuden siitä
laskusta. Elikkä aika iso pudotus tuossa. Melkein 40 miljoonan euron pudotus
näkyy.
Kiinteistöveroa ei leikata hyvinvointialueuudistuksen myötä. Siin on maltillista
kasvua nähtävissä, kun rakennuskanta kasvaa. Kiinteistöverouudistus on tulossa
vuonna 2024. Meidän tarkoitus on säätää veroprosentit sen uudistuksen jälkeen
niin, että tässä ei tapahtuisi muutosta. Eli me tehtiin jo päätös kiinteistöveron
korottamisesta silloin vuonna 2021. Se meille riittää, eli nyt ollaan ajateltu, että ei
enää uudestaan, et me säädettäisiin, että ihmisten kiinteistövero pysyis ton
vuoden 2024 uudistuksen jälkeen ennallaan.
Valtionosuuksien kehityksessä näkyy iso pudotus. Tuolla noi suurimmat luvuthan
johtuu myöskin näistä koronakorvauksista, jotka tuli valtionosuuksien kautta.
Mutta vuonna 2024 varaudutaan lopullisiin sote-siirtolaskelmien vaikutuksiin, joka
voi edelleen laskea valtionosuuksia, kun vielä tarkistetaan nyt tehdyt siirrot
tilinpäätöslukujen suhteessa.
Vantaa on tehnyt sen strategisen päätöksen, että kaupunki nostaa investointitasoja
ja alkaa tehdä enemmän vetovoimainvestointeja. Tietenkin näin voimakkaasti
kasvavassa kaupungissa, jossa neljästä viiteen tuhatta ihmistä nettomääräisesti
kasvua vuodessa, joka on melkein keskimääräisen suomalaisen kunnan verran,
niin peruspalvelujen investoinnit meillä näkyy hyvin voimakkaasti. Niitä on tehtykin
hurjat määrät ja niin edelleenkin. Mutta nyt me tuodaan tähän rinnalle sitten näitä
enemmän vetovoimainvestointeja. Onko meillä varaa siihen? Niinku tossa meidän
tase on vahvistunut, ja näkymät siitä huolimatta, että varmaankin taloudellinen
kehitys on vähän matalampaa, niin kuitenkin meidän näkymät ovat myönteiset. Eli
Vantaa rakentaa suuren kaupungin kaupunkikulttuurisia investointeja ja
kaupunkirakennetta. Meillä on näkymä tässä 10 vuoden päähän, eli 10 vuoden
kuluttua voitte tulla. Tässä kuvassakin näkyy tuolla ylhäällä oikealla niin meidän
uuden toimitalon sisätilat, Vantaan ratikka ja Kuusijärven hieno moderni
saunamaailma ja Kuusijärven kehityshankkeet.
Eli me uskotaan, että Vantaan vetovoima on purrut. Vantaahan on ihan omaa
luokkaansa työpaikkakehityksessä ja siinä edelleenkin. Oltiin hyvin iloisia siitä, että
Okmetic tuo kaupunkiin 500 uutta työpaikkaa. Teki historiansa suurimman
investoinnin ja laajennuksen tänne Vantaalle. Myöskin Valmet sijoittaa ison
toimintansa tänne, joka tuo Vantaalle 700–1000 uutta työpaikkaa. Sen lisäksi tällä
viikolla Vaasan leipomo avaa uuden toimintalinjastonsa, elikkä tekee ison

laajennuksen ja tuottaa 25 000 leipää tunnissa. Torstaina ministeri Lintilä tulee
kanssani vihkimään tämän uuden laajennuksen. Oltiin erittäin iloisia siitä, että
SPR:n Veripalvelut valitsi sijoituspaikakseen Vantaan. Aikaisemmin ovat päätyneet
tänne jo, ja nyt toimitalot valmistuvat tänä vuonna. Säteilyturvallisuuskeskus sekä
sitten tuomioistuinvirastohan valitsi myöskin Vantaan.
Täs on paljon puhuttu siitä Fazerin toiminnasta ja tietysti oltais tämä karkkitehdas
täällä pidetty ja laajennetukin täällä, mutta täytyy ottaa huomioon se, että Fazerin
toiminta toki jatkuu Vantaalla. Eli pääkonttori on jatkossakin Vantaalla. Leipomo on
Vantaalla, keksitehdas on Vantaalla sekä vierailukeskus jatkaa toimintaansa
Vantaalla. Isoista investoinneista meil on avoinna Tikkurilan maalien osakeyhtiön
jatkosijoituspaikka. Me olemme tarjonneet Vantaata edelleen heille kohteeksi.
Jos katsotaan vähän näitä meidän aluekeskuksia, niin tässä on kuva Tikkurilasta.
Eli toi Tikkuri tulee olemaan seuraava iso investointikohde. Sinnehän on tulossa siis
kauppahallikin. Tonne nousee 12 kerrokseen korkeimmillaan ja viherkatot,
toimitilaa, paljon palveluita, ravintoloita, kauppahalli. Kirkko on ollut todella
onnistunut. Se on ottanut todella paikkansa täällä Tikkurilan keskustassa. Tuolla
alhaalla vasemmalla näkyy Vantaan kaupungin uusi virastotalo ja sitten
oppimiskampus, joka on kyl huikea kokonaisuus. Et siihen tulee neljä korttelia
kaiken kaikkiaan, rakennetaan ihan tähän Tikkurilan sydämeen ihan uudelta
pohjalta. Et se on hyvä mahdollisuus.
Aviapolista rakennetaan. Eli vaikka Venäjä-yhteydet ovat nyt tällä hetkellä
vaikeutuneet ja varmaan ovat aika pitkäänkin, että ylilento ei oo mahdollista, niin
lännestä kuitenkin uskotaan, että tulee lisää lentoliikennettä. Rakennetaan edelleen
pääbulevardi, ja se on tänä vuonna se painopiste. Siinä myöskin sitten näkyy toi
pakkauksen Backaksen Muumimaailma ja elämyskeskus rakentuu. Keskusta-alue
tuolla Aviapoliksessa sekä toi, täähän on aivan upea nyt käyttöön otettu toi
Helsinki-Vantaan lentoaseman uusi sisäänkäynti. Että hurjan iso, hieno.
Hakunilaa kehitetään. Sinne tulee ennen kaikkea nyt asuinrakennusta. Et kyl toi
keskustelualue tulee muuttumaan. Sinnehän rakennetaan nyt jo paljon uusia ihan
tähän pääbulevardin varteen uusia asuntoja. Me kehitetään koko ajan tota
Hakunilan aluetta, reitistöä, parkkialuetta, suunnitellaan tätä uudisrakennusta, joka
tuodaan sinne. Mutta sitä ennenkin jo tehdään sinne lisää saunakapasiteettia. Laila
Pullisen veistospuisto sekä kotimuseo niin me korotetaan myöskin Vantaan
kaupungin tukea heille. Se on kyllä lunastanut paikkansa, että se jo viime kesänä
oli aivan yleisömenestys. On hieno kohde.
Myyrmäen ke-. Ai, täs onkin Kivistön kehittäminen seuraavana. Eli se jatkuu.
Kauppakeskusta odotetaan sinne. Se tulee sinne rakentumaan, jolloinka Vantaan
kaupunki tuo sinne myöskin omat palvelunsa. Kirjaston, nuorisotalon ja toivomme
että hyvinvointialue tuo sinne terveyspalveluita niin ikään. Asuinkorttelit edelleen
täydentyvät, että sehän on tämmöinen meidän värikäs alue. Täs on myöskin
Myyrmäki, jonne nyt tällä hetkellä rakentuu ennen kaikkea todella voimakkaasti

uusia asuintaloja, mutta myöskin hotellikapasiteettia tulee tänne. Eli senkin
silhuetti muuttuu.
Sit jos katotaan nyt vielä tarkemmin kaupungin omia investointeja, jotka on täysin
meidän rahotteisia. Elmon uimahalli rakentuu ensi vuonna voimakkaasti.
Rakennetaan kuusi uutta päiväkotia, et meillä näitä päiväkoteja ja kouluja on aina
paljon. Että ensi vuonna rakennetaan kuutta uutta päiväkotia sekä sitten
Jokiniemen koulun kolmas vaihe, Vaskivuoren lukiota laajennetaan, Kanniston
koulun toinen vaihe ja Kaivokselan koulu peruskorjataan. Myöskin Myyrmäen
toimintakeskus peruskorjataan ja kaupungin uusi toimitalo, sen suunnittelu jatkuu.
(--) [0:38:47] ja Hakunilan urheilupuiston kunnallistekniset työt toteutetaan.
Meidän investoinnit, uudis- ja korjausrakentamiseen on varattu 93 miljoonaa. Eli
11 miljoonaa tämän vuoden ennustetta enemmän. Julkisen käyttöomaisuuteen me
ollaan vakiintuneesti käytetty noin 40 miljoonaa euroa. Vantaan ratikan
suunnittelu, se jatkuu, ja meillähän on ensi vuonna sitten tulossa päätös siitä, et
se tehdään rakentamisvalmiiksi niin, että aidosti voidaan päättää sen
rakentamisesta. Investointitaso on 158 miljoonaa euroa, joka on pitkään aikaan
korkein taso, mikä meillä on ollut. Mutta investointeja tos näkyy, et se tulee
myöskin kohoamaan, koska isoja investointeja suunnitellaan ja viedään eteenpäin.
Tässä nyt näkyy Elmon urheilupuisto ja uimahalli. Se on meidän suursatsaus
liikuntaan. Sinne myöskin on suunnitteilla ja käydään keskustelua yksityisistä
hankkeista myöskin tähän, mutta tää uimahalli on Vantaan kaupungin oma
investointi. Uudishankkeiden suunnittelu meillä etenee niin ikään. Vantaan ratikka,
Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo ja Varian toinen toimipiste tulee siis Vehkalaan. Eli
sinne tulee usein useampi tuhat opiskelijaa. Todella iso toimitalo ja toinen Varian
piste on tulossa sit tänne oppimiskampukselle. Aviapolikseen suunnitellaan koulua,
päiväkotia ja nuorisotilaa sekä Keimolanmäkeen koulua ja päiväkoteja. Tosiaan niin
meillä on kuusi päiväkotihanketta yhteensä ensi vuonna.
Tässä vähän ratikkahankkeesta vielä. Me ajettiin tässä juuri meidän ratikan
seurataryhmän kanssa tää päästä päähän, niin sehän on siis yhteensä 40 km, kun
ton menee edestakaisin. Kyl se näyttää myöskin hyvin, et meil on todella paljon
kehittämisen varaa, et meillä juuri kaupungilla on nimenomaan tuonne itäiselle
puolelle vielä semmosta varaa rakentaa. Et aika monessa kohtaa. Vielä tällä
hetkellä siinä näkyy pelkästään pusikkoa, mutta meidän suunnitelmassa sinne on
tulossa siis asukkaita yli 60 000 ja työpaikkoja yli 30 000 lisää. Eli se on huima
hanke. Vantaa avaa todella paljon investointimahdollisuuksia myöskin
elinkeinoelämälle tän ratikan rakentamisen myötä.
Tääl on myöskin sitten vertailu siitä ratikan ja bussin tuotoista. Niin kuin tutkijat
ovat sanoneet, niin tässä myöskin arvostettu asiantuntija on laskenut tämän eron,
elikkä ratikka tuo lähes kaksinkertaista tuottoa siihen nähden mitä bussivaihtoehto
toisi. Myöskin pitkällä tähtäyksellä nähdään, et vaikka ratikan kokonaishinta on 400
miljoonaa euroa, niin kuitenkin pitkällä tähtäyksellä sen tuoma t

maankäyttösopimuskorvaukset ja muut tulot ylittävät sen
rakentamiskustannuksen. Että se on pitkällä tähtäyksellä hyvinkin tuottoisa
investointi Vantaan kaupungille.
Tääl on myöskin sitten on vertailu siitä, että mitkä alueet tästä erityisesti nousi.
Että arvonnousua alueittain, niin tässä näette, että (--) [0:42:39]
asuinpaikkapainotteiset alueet, Pakkala, Hakunilan keskusta hyötyy, Tikkurila,
Rajakylän pysäkin ympäristö, Aviapolis, pohjoinen ja myöskin Aviapolis Core elikkä
toi keskusta-alue niin hyötyvät erityisesti. Mutta myöskin koko reitti, elikkä
(Hakkila), Kuninkaala ja Porttipuisto. Mut erityisesti täällä Aviapoliksen ja Pakkalan
alueella Hakunilassa tapahtuis kaikkein suurin tai myönteisintä kehitystä.
Jos katotaan sitte meidän lainakantaa, niin tosiaan ensi vuonna lähdetään jo
lähtökohtaisesti lainan lyhentämiseen. Tän vuoden meillä on arvioitu, et jonkin
verran olisi, mutta toi selviää, et tarvitaanko tänä vuonna lainkaan lainaa lisää.
Mitäs sanoo talousjohtaja tähän väliin, että luuletko, että käytetään valtuutta
lainkaan?
(MATTI RUUSULA):
(On mahollisuuksia, jos tuo) [0:43:35] kehitys pysyy hyvänä. Että aika näyttää.
RITVA VILJANEN:
Niin, aika näyttää sitten aikanaan, mutta tosiaan ens vuonna me ollaan jo nyt
laskettu, että voidaan lähteä lainan lyhentämistavoitteella liikkeelle. Meillä (-)
tähän on huikeesti kehittynyt myönteiseen suuntaan, eli kun se korkeimmillaan oli
2015 5024 euroa asukasta kohden, niin nyt ollaan normaalitasossa eli 3537 euroa
asukasta kohden. Eli tämä on minusta hyvän taloudenpidon ja ottaen huomioon,
kuinka paljon kaupunki on kasvanut tänä aikana, niin tämä on saavutus. Ihan
eittämättä tämä on iso saavutus, ja silti me on kyetty säilyttämään hyvät
peruspalvelut.
Uusia toimenpiteitä. Tällä hetkellä me suunnitellaan hyvin paljon näitä VantaaKerava-hyvinvointialueen ja kaupungin yhteispintoja. Niit on muuten yllättävän
paljon, jossa asian hoitoprosessi jakaantuu. Osan hoitaa hyvinvointialue ja osan
hoitaa me. Eli meillä täytyy olla hyvää yhteistyötä ja yhteistä suunnittelua ja
yhteisiä tavoitteita, että nää yhdyspinnat saadaan hyvällä tavalla hoidettua ja
välttää sitä, et tehtäis päällekkäisorganisointia.
Sit me varaudutaan myöskin tähän työvoimahallinnon uudistukseen. Elikkä vuonna
2 0 2 4 k ä y t ä n n ö s s ä k a i k k i t y ö l l i s y y s t e h t ä v ä t m u t t a m y ö s k i n va s t u u
työttömyysturvasta sekä eräistä yritystuista siirtyy kunnille. Me jatketaan
myönteisen ja alueellisen erityiskohtelun ohjelmaa ja myöskin me ollaan budjetoitu
18 miljoonaa tähän koronan toipumisohjelmaan, ja se jatkuu myöskin ensi vuonna

se viimeinen erä. Mehän alotettiin koronan toipumisohjelma jo vuonna 2020, eli
jatketaan sitä tonne vuoteen 2023 saakka.
Sitten me lisätään laaja-alaisia erityisopettajia. Panostetaan lisää 1. ja 2.
luokkalaisten matematiikan ja äidinkielen opetukseen. Kaupunkikulttuuri saa
kaikkein suurimman lisäyksen nyt tässä budjetissa. Sille palautetaan niitä
tuottavuus- ja kasvuohjelman myötä leikattuja eräitä määräaikaisia leikkauksia
sekä sitten tehdään myöskin kulttuuritukiin ihan tasokorotus. Ja lisätään kaiken
kaikkiaan 177 uutta vakanssia tänne Vantaan kaupungille, elikkä nähdään, että nyt
ollaan hyvin hoidettu tämä tuottavuus- ja kasvuohjelma. Ollaan vankalla pohjalla.
Tase on parantunut, niin nyt otetaan huomioon myöskin sitä lisäkäsien tarvetta ja
lisätään myöskin meidän henkilökuntaa. Painotukset on tietenkin tonne
perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen ja kaupunkikulttuuriin. Työllisyyspalvelut
tässä näyttää vähältä, mut siin täytyy ottaa huomioon, että meille tulee yli 100
vakanssia myöskin valtiolta ja meillähän on omia vakansseja ollut jo 48 ja sitten
viime budjetissa tänä vuonna lisättiin 16 henkeä ja tässä tulee vielä lisää kolme
henkeä. Että sinne on itse asiassa aika iso resurssilisäys tulossa kaiken kaikkiaan.
Kun saadaan tämä paketti kokoon, niin varmaan oman tiedottamisensa ansaitsee
kyllä nämäkin. Eli me tehdään myöskin aika iso omaisuuden myyntiohjelma. Ennen
kaikkea tietenkin nää sote-kiinteistöt, joita meillä on kaiken kaikkiaan 65. Ei ole
järkevä rooli, että Vantaan kaupunki alkaa vuokraisännäksi ja esimerkiksi
vastaamaan remontoinnista ja isännöintitehtävistä. Eli me lähdetään
lähtökohtaisesti siitä, et sote-kiinteistöt myydään. Uuden toimitalon myötä meil
tulee meidän omien toimistokiinteistöjen ja nykyisten kiinteistön myynti, et se
tehdään hyvissä ajoin. Meil on myöskin yhtiöitä, joissa kaupungin omistaminen ei
ole järkevää. Tämä yhtiöitten myyntilistaus on meillä ensi viikon maanantaina
konsernijaostossa, ja tästä me tiedotetaan erikseen. Siinä on todella paljon
yhtiöitä, joissa lähdetään siitä, että me käydään omistajapoliittisesti lävitse, et
mitkä kannattaa ostaa ja mitkä kannattaa myydä. Myöskin meillä on eräitä
virkistysalueita vanhaa perua monissa kunnissa itse asiassa ulkopaikkakunnilla,
joiden käyttö on erittäin vähäinen tai sitä ei ole. Myöskin näitä lähdetään myymään
ja myöskin työsuhdeasuntoja, joita me emme enää tarvitse. Työsuhdeasunto ei
enää myöskään oo semmonen houkutuskeinotyö työntekijöille. Ihmiset haluavat
asua siellä, missä haluavat asua. Ei välttämättä enää työnantajan
työsuhdeasunnoissa, niin nämä myöskin on tarkoitus realisoida.
Eli tällä tavalla rakennetaan tulevaisuuden Vantaata. Tämä oli se tiivistelmä. Kiitos
teille.
TUNTEMATON PUHUJA:
Kiitos.
[tauko 0:48:45–0:50:02]

