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Äänitteen kesto: 23 min  

 
Litterointimerkinnät 

  

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 

 

 

[00:00] Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen 

 

Hei vaan kaikille, ja lämpimästi tervetuloa taas Vantaan kaupungin 

mediainfoon. 

 

Nyt on näkyvissä entistä vahvempia merkkejä siitä, että koronatilanne 

on kääntymässä parempaan päin. Viimeisten viikkojen aikana 

epidemiatilanne on muuttunut nopeasti ja osoittanut positiivisen puolen 

oikukkaasta käyttäytymisestään. Vielä muutama viikko sitten 

eduskunnassa, valiokunnassa käsiteltiin lakiluonnosta 

liikkumisrajoituksista ja maskipakosta, ja nyt ollaan palveluita 

avaamassa ja rajoituksia lieventämässä. Eli kevät näyttää nyt aika 

valoisalta.  

 

Katsotaanpa sitten Vantaan tilanteita. Täällä tautimäärä edelleen 

laskee. Meillä on ollut pitkäaikainen, yli kuukauden kestänyt jo laskeva 

linja. Ilmaantuvuus menee jatkuvasti alaspäin ja se on maaliskuun 

ennätysluvuista rajoittunut vain noin kolmannekseen. Meillä 

korkeimmillaan ilmaantuvuus oli yli 490, ja tänä päivänä se on 198,4. 

Keskimäärin noin 30-31 vantaalaista sairastuu koronaan tällä hetkellä 

vuorokaudessa, kun se pahimmillaan oli noin 100 vantaalaista. Vantaan 

osuus kaikista Suomen tartunnoista on kuitenkin meidän väestöosuutta 

isompi, eli 11,3 prosenttia. Tautiin liittyviä kuolemia, valitettavasti 

meillä on tullut niitä vielä edellisestä seurannasta neljä lisää. Eli tällä 

hetkellä kuolemien määrä on kaiken kaikkiaan 94. Ja jos katsotaan vielä 

sitä 7 vrk:n kehitystä, niin nämä luvut päättyvät 20.4. Ja tosiaan tämän 

päivän luku oli 198. Eli tässä näkyy, että tämä ei ole dramaattista tämä 

pudotus, mutta se on kuitenkin jatkuvasti eteenpäin menevää. Jos 

ihmettelette tuota 17. päivän , että se on niin iso, niin siinä on itse 

asiassa kaksi päivää mukana, että siellä oli järjestelmäongelmia, jolloin 

sekä 16. että 17. päivä on tuossa yhdessä luvussa.  



Tällä hetkellä meillä ei ole mitään ruuhkaa tartunnanjäljityksessä. Se 

toimii aivan erinomaisesti. Ja itse asiassa nyt meillä on siellä jonkin 

verran jopa liikaa henkilökuntaa, ja olemme valmistelemassa 

resurssien siirtoa nyt rokotuksiin. 67:stä prosentista tapauksista 

tiedetään tartunnan lähde. Ja se on edelleen sama mikä se on ollut 

meillä jo pitkään, eli kaikkein eniten tartuntoja tulee sieltä omasta 

kodista ja omasta lähipiiristä, yksityisistä tapaamisista. 

Ympärivuorokautisia hoitoa saavia vantaalaisia on tällä hetkellä HUS:n 

sairaalassa yhteensä 12, joista kaksi on tehohoidossa. Vantaan 

sairaalassa on ollut koko koronapandemian ajan hyvin maltillinen 

määrä potilaita. Yleensä, niin kuin nytkin, 2–4 potilasta.  

 

Meillä on tällä hetkellä vantaalaisia rokotettu kaiken kaikkiaan 52 000 

ihmistä, ja toisen annoksienkin on saanut 6 000. Elikkä rokotteita on 

annettu kaiken kaikkiaan 58 000. Meille on tullut tähän mennessä 

rokotteita viikossa noin 7 000. Ensi viikolla rokotemäärät nousevat 12 

000:een rokoteannokseen, koska taustalla on se, että valtioneuvosto 

muutti myöskin rokotteiden jakeluperusteita niin, että ne perustuvat 

väestömäärään, eikä niin kuin aikaisemmin, et jako on tehty sosiaali- 

ja terveystoimessa toimivan henkilöstön ja ikääntyneiden määrän 

perusteella. Ja tämähän johtaa, koska meillä on varsin nuorekkaita ja 

me saimme vähemmän rokotteita, kuin keskimäärin suomalaiset 

kaupungit, niin se nostaa meidän näinkin paljon 7 000:stä 12 000:een 

rokoteannokseen viikossa. Vantaa on tänään avannut 50-54-vuotiaitten 

rokotukset. Käytännössä voidaan sanoa, että kaikki yli 70-vuotiaat on 

käytännössä kaikki Vantaalla nyt rokotettu. Nämä yli 70-vuotiaat ei ole 

meidän suurimpia ikäryhmiä ja siinä on noin 26 000 ihmistä. Myös 65-

69-vuotiaat on rokotettu jo meillä 74 prosenttisesti. 60 64-vuotiaat on 

rokotettu 65-prosenttisesti. Ja tosiaan pari viikkoa sitten aloitimme 55-

59-vuotiaitten rokotuksen, ja heistä on rokotettu nyt tällä hetkellä 

kolmannessa. Ja tänään on siis se päivä, jolloin 50-54-vuotiaitten 

rokotukset avautuivat. Valtioneuvosto on tosiaan muuttanut myöskin 

koronarokotusasetusta. Paitsi tämä aiemmin tehty väestömäärään 

perustuva muutos, niin 19.4. tuli voimaan asetus, jonka mukaan 

rokotuksia voidaan väliaikaisesti kohdentaa alueellisesti, 

yhdenmukaisin ja avoimesti määritellyin epidemiologisin perustein. 

Tämä asetus on voimassa toukokuun loppuun asti, ja se mahdollistaa 

Vantaalle hieman keskimääräistä korkeammat rokotemäärät. Näitä 

valtioneuvoston rokoteasetuksen mukaisia uusia rokotemääriä meille ei 

kuitenkaan vielä ole tullut. Elikkä tämä 12 000 rokotetta ei vielä perustu 

tähän epidemiologiseen arvioon.  

 

Ja tässä vielä kertauksena. Eli tällä hetkellä siis rokotamme 50 vuotta 

täyttäneitä, sitä vanhempia. Heille annetaan Biontech-Pfizerin 

rokotetta. 60-69-vuotiaille annetaan vielä ainakin tällä hetkellä Astra 



Zenecaa, mutta valtioneuvostohan on linjannut, että heille annetaan 

myös jatkossa oikeus valita rokotteensa tarvittaessa ja halutessaan. Ja 

sen lisäksi meillä edelleen jatkuu riskiryhmien ykkönen ja kakkonen 

rokotus. Rokotuspisteet Vantaalla ovat Korsossa, Hiekkaharjussa, 

Myyrmäessä ja Martinlaaksossa. Ja meidän rokotettavien 

henkilömäärien kasvua tulee hidastamaan se, että toukokuussa alkavat 

toiset rokotusannokset. Ne tulevat hidastamaan kaiken kaikkiaan 

väestön rokottamista, koska nyt tulee se annettu määräaika täyteen, 

ja aika moni tulee saamaan toukokuusta lähtien myöskin toisen 

annoksen. Tiedotusta rokotuksista saa näistä osoitteista: 

vantaa.fi/koronarokotukset. Muitakin osoitteita löytyy tässä. 

Ajanvarauksen voi tehdä rokotukseen sähköisesti tai puhelimitse. Ja 

tässä näkyy myöskin näitä puhelinnumeroita ja tietoja siitä, mistä saa 

yhteyttä. Elikkä kannattaa mennä Vantaan kaupungin verkkosivuille, 

sieltä löytyy hyvin paljon lisätietoa.  

 

Lentoaseman tilanne on edelleen todella hiljainen. Eli 

matkustajamäärät ovat todella alhaisia. Tällä hetkellä meille tulee 

vuorokaudessa noin 850 matkustajaa päivässä, kun normaalipäivänä 

tulee 60 000. Heistä 850:sta 610 keskimäärin esittää tänä päivänä 

negatiivisen testitulostodistuksen lähtömaasta. Koronatestejä tehdään 

päivittäin 200 kappaletts päivässä, ja todistus sairastetusta infektiosta 

on keskimäärin 20:llä matkustajalla päivässä. Terveystarkastuksista 

kieltäytyneitä matkustajia ei tällä hetkellä käytännössä enää ole. 

Kahden viikon aikana heitä on ollut yksi, mutta rajavartiolaitos 

palauttaa heidät lähtömaahansa, ja tämähän on vähentänyt 

kieltäytymisiä, jotka oli aikaisemminkin erittäin vähäisiä, lähes 

olemattomiin. Kohdennettuja testauksia tehtiin kahdeksalle 

reittilennolle ja yhdelle kausityövoiman tuoneelle tilauslennolle, ja me 

löydämme tällä hetkellä lentokentältä positiivisia testituloksia päivittäin 

1–15.  

 

Hyvä uutinen on tosiaan se, että palveluiden avaaminen alkoi ja 

myöskin pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on tällä viikolla 

tehnyt palvelujen avaamista koskevia päätöksiä. Ja toki Vantaalla 

otimme ne heti käyttöön. Eli kaikki lapset ja nuoret pääsevät nyt 

takaisin lähiopetukseen, peruskoululuokat 7–10 ja toinen aste siirtyvät 

kokonaan lähiopetukseen. Vielä tällä viikolla he jatkavat nyt tätä 

vuorottelumallia, mutta vapun jälkeen ollaan siis pääsääntöisesti 

lähiopetuksessa. 20-vuotiaiden ja tätä nuorempien ohjattu 

harrastustoiminta mahdollistetaan myös sisätiloissa vapun jälkeen, ja 

me tulemme edellyttämään muun muassa terveysturvallisen 

suunnitelman toimittamista kaupungille, ja muutenkin varmistutaan 

siitä, että toiminta on terveysturvallista. Lisäksi linjattiin, että 

uimahallikäynnit mahdollistetaan erityisuimakortin omaaville myöskin 



vapun jälkeen. Viime viikolla tehtyä harrastustoiminnan linjausta 

myöskin hieman laajennettiin, sehän koski vain ulkoliikuntaa. Alle 20-

vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta 

mahdollistetaan nyt ulkotiloissa rajoitetusti, ja myös muut kuin 

liikuntaharrastukset ovat mahdollisia. Tämä on tietenkin tosi hyvä ja 

toivottu uudistus. Nuorisotyön toteuttaminen rajatuissa ryhmissä 

ulkona on niin ikään mahdollista. Lisäksi koronakoordinaatioryhmä 

suositteli, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi päätöksen yli 

kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen 

kieltämisestä edelleen sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa aina 16:teen 

päivään toukokuuta saakka. Nythän meillä on paljon PKS-kaupunkien 

päätöksiä siitä, että aika moni rajoitus on voimassa aina huhtikuun 

30:nteen päivään saakka. Esimerkiksi kulttuuritalot, museot, 

nuorisotilat, näiden osalta palaamme päätöksiin ensi viikolla. Tietenkin 

arvioidaan ja nyt lähipäivinä, lähiviikkoina näemme lasten ja nuorten 

palveluiden avaamisen vaikutukset. Palveluja on ylipäätään lähdetty 

avaamaan lapset ja nuoret ensin, ja haluamme pitää tästä tiukasti 

kiinni. Eli lähdetään aikuisten palveluiden avaamiseen vasta, kun 

näemme tämän lasten ja nuorten palveluiden avaamisen vaikutukset.  

 

Valitettavasti, jos mennään katsomaan hieman mitä sosiaali- ja 

terveystoimelle Vantaalle kuuluu, niin valitettavasti meidän Katriinan 

sairaalan saattohoito-osastolla on koronavirus päässyt leviämään. 

Siellä on yhdeksän koronapositiivista ja kaksi altistunutta. Myös 

henkilökunnan altistumisia on tällä hetkellä 13. Eilen saatiin tieto, että 

loput vuodeosastojen rokottamattomasta henkilöstöstä saa nyt 

myöskin rokotteet. Valmistelemme suunnitelmaa vanhusten 

päivätoiminnan sekä vammaisten työ- ja päivätoiminnan 

laajentamisesta normaalitilanteeseen, asteittain koronan sulkutoimien 

vähentyessä. Uutta vierailusuositusta valmistellaan niin ikään. 

Hoivakoteihin me tulemme mahdollistamaan puolen tunnin - tunnin 

vierailut, mutta kannustetaan kuitenkin pihatapaamisiin. Muistutamme 

edelleen varovaisuudesta, vaikka koronarokote suojaakin ikääntyneitä 

ihmisiä, hoivan asukkaita, koronaan vaikeista muodoista, niin kuitenkin 

heille tauti lievänäkin voi olla hyvin vaarallinen. Valitettavasti meillä 

myöskin terveyskeskusten puhelinjärjestelmän ongelmat jatkuvat. 

Laaja-alaista ongelmaa puheluiden kuuluvuudessa on ja puhelut niin 

ikään katkeavat. Tämä on tunnistettu ja tätä työstetään parhaillaan, 

että saamme tilanteen normaaliksi mahdollisimman pikaisesti.  

 

Kasvatuksessa ja oppimisessa kouluihin palaaminen vuorottelumallin ja 

etäopetuksen jälkeen on sujunut todella mallikkaasti. Opettajat 

kertovatkin, että lapset ovat hyvin tunnollisia maskien käyttäjiä, tilanne 

on rauhallinen, mutta todella iloinen. Koulusta kerrotaan, että nuoret 

ovat hyvällä mielellä, kun ovat päässeet lähiopetukseen, on kiva, kun 



saa tavata kavereita ja myös iloisia opettajienkin näkemisestä. Nuoret 

nauttivat myöskin ulkoilusta ja urheilusta, kun ulkoharrastustoimintaa 

avattiin. Koulussa jatketaan niin ikään tehostettua siivousta. Silloin kun 

olimme etäkouluvaiheessa, niin lämmintä ruokaa tuli syömään koululle 

vain noin kymmenkunta lasta tai nuorta viikossa. Ruokakassia sen 

sijaan jaettiin hyvinkin paljon. Nyt vapun jälkeen kaikki palaavat siis 

lähiopetukseen ja saavat lämmintä kouluruokaa.  

 

Meidän kaupungin jalkautuva nuorisotyö on tavannut paljon nuoria ja 

lapsia urheilukentillä ja päiväkotien pihalla. On havaittavissa, että nyt 

kun nuoret ennen kokoontuivat kauppakeskuksissa, Tiksissä, samoin 

kyllä (Leinelässä) [14:03] ja Myyrmäessä, niin nyt ollaan ulkona. Eli 

mieluummin ollaan ulkosalla, kuin kauppakeskuksen sisätilassa. Ja 

nuoret ovat kauhean kesäisillä fiiliksillä. Nuoret on kyllä antaneet meille 

kriittistä palautetta tästä vuorottelumallista, joka on nyt jatkunut noin 

pari viikkoa, että kun he joutuvat pomppimaan edestakaisin etä- ja 

lähikoulun välillä, niin he toivoisivat, että tilanne olisi joko tai - joko 

etäkoulua tai lähikoulua, mutta ei tällaista vuorottelua.  

 

Vappu on tulossa. Vantaan ehkä tällainen vapputerveinen meidän 

asukkaillemme on Lähiö -podcast, jossa kysytään, et onko Vantaa 

maineensa veroinen. Meillähän on hyvin vahvat lähiöidentiteetit, alue-

identiteetit, ja sen takia me on tehty tällainen lähiöistä kertova podcast, 

joka on suunnattu ennen kaikkea nuorille aikuisille, mutta tervetuloa 

kaikki sitä katsomaan. Siinä keskustellaan vantaalaisten kanssa 

paikallisidentiteetistä. Tämä on Vantaan kaupunginmuseolla myöskin 

yksi tapa tallentaa tätä päivää, ja siitä tulevaisuudessa muodostuu 

historiantutkijoiden aineistoa. Eli näitä on tullut jo jokunen, ja jatkuu 

tässä toukokuussa, eli kannattaa ehkä, jos ei vappuna ole muuta 

tekemistä, niin tervetuloa katsomaan meidän näitä hauskoja 

podcasteja.  

 

Vielä palveluihin. Erittäin tärkeä palvelu, joka myöskin nyt avautuu 

vapun jälkeen on Vantaan työllisyyspalvelut. Eli meillähän on 

työttömyys erittäin korkea, lähes kaksinkertainen, 14,7 tällä hetkellä. 

Työttömien määrä on noussut 20 000:een, kun vielä sentään vuonna 

2019 lopussa oli vain 8 000 työtöntä. Pitkäaikaistyöttömyys on 

kaksinkertaistunut, mutta myöskin maahanmuuttajanuorten ja 

ikääntyneitten työttömyys on kaksinkertaistunut. Kun kysyntä on 

näinkin suurta, ja meillä on paljon asiakkaina sellaisia, jotka eivät 

hyödy etä- tai digipalveluista, vaan tarvitaan lähineuvontaa, niin sen 

takia Vantaan kaupunki on päättänyt avata vapun jälkeen kasvokkain 

tapahtuvaa asiakaspalvelua.  

 



No kesä tulee, ja uskomme siihen, että koronatilanne edelleen menee 

parempaan suuntaan. Toivomme sitä, täst kaikesta varmaan kuuluen, 

niin Vantaalla toiveikkuus on todella korkeeta, ja mietimme parhailllaa 

miten tukea meidän ravintoloita ja kulttuuritoimijoita ensi kesänä. Mä 

olen hyvin iloinen siitä, että tulemme kertomaan erikseen, kun saamme 

neuvottelut loppuun, mutta sen verran voi jo varmaan tässä kertoa, 

että Tikkurilaan on tulossa iso ravintola-alue samaan tapaan kuin 

Helsingin terassitori. Ja monessa muussakin kaupungissa niitä jo viime 

kesänä oli, niin nyt mekin saamme tällaisen usean ravintoloitsijan 

kesäterassin tänne. Ja samanlaista suunnitellaan myöskin 

Myyrmäkeen, jonka toivon myöskin toteutuvan. Kaupunki tulee 

laatimaan tarvittavat terveysturvallisuusohjeet, sekä viestittää niistä 

sitten ravintolayrittäjille. Tulemme antamaan myöskin 

maksuhelpotuksia ja keventämään meidän päätöksentekoamme 

terassilaajennuksissa, eli kevennetään lupamenettelyä, annetaan 

maksuhelpotuksia, jotta nyt jo olemassa olevia terassejakin on 

helpompi laajentaa. Haluamme olla näin mukana elvyttämässä meidän 

elinkeinoelämää, ja myöskin kulttuuritoimijoita. Kaupunki on nyt teidän 

käytettävissänne helpommin kuin aikaisemmin. Meillä on pieni 

työryhmä, joka mietti myös siis muita helpotuksia kuin tässä 

mainitsemani, ja toiminnan tukea kulttuuri- ja elinkeinotoimijoille, jotta 

tuleva kesä olisi meillä iloinen ja hauska ja täynnä myöskin elämyksiä.  

 

Valtio on julkistanut oman exit-suunnitelmansa, mutta Vantaalla 

tehdään myöskin omaa exit- ja jälleenrakennuksen suunnitelmaa 

pikaisella aikataululla. Valitettavasti tilanne on jo niin pitkällä, että enää 

ei riitä vain rajoitusten purku, vaan tarvitaan myöskin muita tukitoimia, 

jotta voidaan edelleen jatkaa kehitystä. Esimerkiksi lapsille ja nuorille 

on syntynyt siinä määrin jo oppimisvelkaa, ettei voida enää seuraavaa 

sivua noin vain avata, mutta heillä on syntynyt myöskin sosiaalisen 

kehitykseen vajetta kuluneen vuoden aikana. Eräässä mielessä meillä 

on jäänyt yksi ikäluokka jollakin tavalla luokalle, ja nyt heitä täytyy 

auttaa kehittymään eteenpäin. Ja siksi nyt ei enää pärjätä vain 

rajoituksia purkamalla, vaan tämä vaatii myöskin merkittävää jälkityötä 

ja tukityötä. Eniten tilanne on toki haitannut niitä, joilla on ollut 

ennestään vaikeuksia, mutta tilanne on jo niin iso, että oppimisvaje ja 

sosiaalisen kehityksen vaje koskee jo kaikkia. Siksi toivoisin, että 

hallitus käynnistäisi koronan lapsivaikutusten arvioinnin.  

 

Myös lentokentän toiminnan terveysturvallinen elpyminen vaatii 

toimivat ja etukäteen suunnitellut toimintamallit, joilla mahdollistetaan 

matkustuksen elpyminen, mutta samalla huolehditaan realistisella 

mallilla elpymisestä. Suomen pitää olla mukana eurooppalaisessa 

kehityksessä. Tästä asiasta pidämme erikseen tiedotustilaisuuden ensi 

viikon tiistaina.  



 

Haluan sanoa myöskin lämpimän kiitokseni koko Vantaan henkilöstölle. 

Tätä poikkeuksellista aikaa on kestänyt jo reilun vuoden verran. 

Kaupungin henkilöstö on venynyt omassa työssään ja siirtynyt 

joustavasti avuksi sinne, missä sitä on tarvittu, ja he ovat tehneet 

huomattavan paljon ylimääräistä työtä, minkä korona on meille 

aiheuttanut, ja siinä vielä ohella hoitaneet normaalit työtehtävänsä. 

Olemme halunneet kiittää koko henkilöstöä tästä kovasta työvuodesta 

pienellä kulttuuritarjonnalla. Henkilöstöllemme on varattu 50 euron 

liikunta- ja kulttuurietuja, joita voi käyttää tämän vuoden loppuun asti 

monipuolisesti kulttuurin ja liikunnan parissa. Koronasta, ja sen 

tuomista haasteista, huolimatta olemme saaneet yhdessä aikaan 

hienoja asioita, myös ihan uusia innovaatioita. Ja kiitos tästä kuuluu 

ennen kaikkea meillä työskenteleville työntekijöille. Teidän ansiostanne 

toimintakyky palveluissamme on säilynyt ja taloutta on saatu 

tasapainotettua hankalassa tilanteessa, ja se on todella hieno saavutus. 

Eli toivon henkilöstöllemme nyt vain valitsemaan hyvää mieltä ja oloa 

tuottavaa tekemistä. Tämä valinta perustuu myöskin toisaalta sitten 

siihen, että me valitsimme kulttuuri- ja liikuntaseteleitä, että tämä on 

myös samalla kädenojennus ja elpymisen ele myöskin Vantaan 

kaupungin liikunnan ja kulttuurin toimijoille.  

 

Kiitos siitä, että tulitte tähän koronainfoon. Meidän seuraava infomme 

keskittyy ennen kaikkea terveysturvalliseen maahantuloon, jossa 

julkistamme Vantaan kaupungin asettaman selvitystyöryhmään, jonka 

puheenjohtajana on toiminut ylilääkäri Eero Hirvensalo HUS:sta, niin se 

tulee jättämään ja julkistamaan ehdotuksensa. Tässä tilaisuudessa 

kommenttipuheenvuorot tulevat pitämään Vantaan kaupungin lisäksi 

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, pormestari Jan Vapaavuori, 

Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Finnairin toimitusjohtaja Topi 

Manner. Tulossa mielenkiintoinen, mutta ennen kaikkea koko Suomelle 

erittäin tärkeää ehdotus, ja ehdotuksen julkistaminen. Eli lämpimästi 

tervetuloa ensi tiistaina klo 15.15. Kiitos. 


