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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 

 

 

[27:35] Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen 

 

Hyvää keskiviikkoa kaikille. Aloitetaan Vantaan kaupunginjohtajan 

mediainfo 3. helmikuuta. Lämpimästi tervetuloa tähän mukaan. 

 

Ja jo perinteeksi käyneeseen tapaan katsotaan ensin tämä Vantaan 

tilanne tällä hetkellä. 

 

Valitettavasti tapausten päivittäinen kasvunopeus on Vantaalla hieman 

nousussa. Meillä on tällä hetkellä viikossa keskiarvoisesti 45,1 tartuntaa 

päivässä. Ilmoitettuja tautitapauksia meillä on kaiken kaikkiaan 5046 ja 

Vantaan osuus Suomen tartunnoista on tällä hetkellä 11 prosenttia. 

Meidän väestöosuutemme on Suomessa noin 4 prosenttia, eli tartuntoja 

on suhteellisesti nyt meillä enemmän. Vantaan kokonaisilmaantuvuus on 

tällä hetkellä 262,8 100 000 asukasta kohden 2 viikossa, ja kun 

katsotaan tuota edellistä seurantajaksoa, niin luku oli 176. Eli nyt on 

noustu selkeästi korkeammalle tasolle. Sairaalahoidossa olevien määrä 

on HYKS-erityisvastuualueella tällä hetkellä 74 ja heistä 12 on 

vantaalaisia. Valitettavasti tautiin liittyvien kuolemien määrä on meillä 

noussut kahdella hengellä, niin että tämä koronatauti on vuoden aikana 

(-) [0:29:05] meiltä kaiken kaikkiaan 70 ihmistä on siihen menehtynyt. 

Rokotteita Vantaalla on annettu tähän mennessä 4744 ja osuus 

rokotusten kokonaismäärästä on 2,09 prosenttia, kun meidän 

väestömme osuus on 4 prosenttia. Suhteessa siihen olemme tällä 

hetkellä hieman alemmalla tasolla kuin väestöosuus osoittaisi. 

 

Jos mennään rokotustilanteeseen, niin tosiaan tähän mennessä meillä 

on rokotettu noin 4700, varmaan tämän päivän luku nostaa tämän luvun 

jo noin 5000:een, ja parhaillaan meillä rokotetaan ensimmäisen 

rokotuksen saaneiden tehosterokotuksia, elikkä sosiaali- ja 



terveystoimen välittömässä palvelutehtävissä hoitavien henkilöstöä sekä 

vammais- ja vanhuspalvelun hoivan asukkaita. Meillä on aloitettu 

myöskin jo ikääntyneiden rokottamiset, elikkä yli 80-vuotiaiden 

rokottamiset, ja heistä on jo noin neljännes saanut tällä hetkellä 

ensimmäisen rokotuksensa. Asukkaiden rokotuksia toteutetaan 

ajanvarauksella Martinlaaksossa, ja voidaan todeta, että tämän 

ensimmäisen väestön rokotuspisteen toimintaviikko on nyt takana 

Martinlaaksossa ja se sujui hyvin. Toinen väestön rokotuspiste on 

parhaillaan suunnitteilla Hiekkaharjuun ja rokoteajan saa kohderyhmään 

kuuluva nettiajanvarauksen tai puhelinpalvelun kautta, kun rokotteita on 

saatavilla. Rokotteita toki halutaan ja kysytään tällä hetkellä enemmän 

kuin rokotteita on tarjolla. Kaikki tiedossa olevat rokotteet on laitettu 

varattavaksi ja uusia aikoja annetaan aina, kun uusien rokote-erien 

tietoja tulee. Elikkä kun rokotteita on varattavissa, nettiajanvarauksessa 

on varattavissa aikoja ja puhelinpalvelun takaisinsoitto on käytössä, 

mutta jos aikoja ei ole, muissa tilanteissa tiedote pyytää yrittämään ajan 

varaamista uudelleen. 

 

Toivon, että kaikki rauhallisesti jaksavat ja ymmärtävät sen, että 

rokotteita ei ole riittävästi saatavilla, mutta vakuutan, että kaikki 

rokotteen tulevat saamaan. Kaikki halukkaat sen varmasti saavat, elikkä 

väliin ei jää ketään. 

 

Helmikuun aikana on tulossa uusi AstraZeneca-rokote, mikä sai 

myyntiluvan 29. tammikuuta. Se tuo todennäköisesti hyvinkin paljon 

helpotusta rokotteiden saatavuuteen. Meidän alustava arviomme on, 

että ikääntyneiden rokotuksiin menee vielä 2–3 kuukautta. Tarkkoja 

rokotusaikatauluja ei kuitenkaan pystytä muiden osalta kertomaan, sillä 

rokotusten edistyminen riippuu aivan täysin rokotteiden saatavuudesta. 

Vantaan on avannut erittäin hyvät ja seikkaperäiset rokotussivustot, 

elikkä kannattaa käydä katsomassa. Lisätietoa saa 

vantaa.fi/koronarokotukset-sivustolta. 

 

Jos katsotaan palvelutoimintaa tällä hetkellä, niin erityisasumisen 

yksiköissä vierailurajoitukset vanhus- ja vammaispalveluissa ovat 

ennallaan. Vantaan sairaalavierailurajoituksia jatketaan helmikuun 

loppuun saakka, ja kotona asumisen tuessa vammaisten työ- ja 

päivätoiminta sekä vanhusten päivätoiminta toimii supistetusti aina 

maaliskuun loppuun saakka. Asiakkaiden kotona asumista tuetaan 

jalkautuvalla toiminnalla ja virtuaalitoiminnalla. Myös ostopalveluissa 

Vantaalla jatketaan vanhus- ja vammaispalvelussa laadunvalvontaa 

entiseen tapaan. Korona ei ole tätä mitenkään muuttanut. 

 

Muutama nosto kasvatuksesta ja oppimisesta ennen kuin menen tänne 

tartuntatilanteeseen. 



 

Olemme iloisia siitä, että Vantaa on mukana kaksivuotisessa 

esiopetuksen kokeilussa. Tämän kokeilun myötä pääsemme kehittämään 

leikkiin ja myönteisiin oppimiskokemuksiin perustuvaa pedagogiikkaa 

osana valtakunnallista kokeilua, joten Vantaan hyvällä toiminnalla on 

mahdollisuus vaikuttaa koko valtakunnan asioihin myönteisellä tavalla. 

Myös nivelvaiheen ja sujuvan opintopolun palvelut tässä tarkastellaan. 

 

Iso asia meille on se, että oppivelvollisuus laajenee koskemaan kaikkia 

alle 18-vuotiaita. Haluankin tässä mainostaa sitä, että meillä on tänään 

kiinnostuneille avoin infotilaisuus klo 17-18 etäyhteydellä, ja linkki siihen 

löytyy hyvä vantaa.fi-sivuilta. 

 

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja selvitetään tekoälyn 

keinoin. Tämä on uusi tapa tehdä sitä asiaa. Uudenlaisen analytiikan 

avulla vahvistetaan palvelujen kehittämistä siten, että lasten, nuorten ja 

perheiden tosiasiallinen tasa-arvo toteutuu ja arki on entistä 

turvallisempaa ja toimivampaa erilaisilla asuinalueilla. Vantaa on saanut 

tähän valtionavustusta valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation 

kannustinjärjestelmästä viime ja tänä vuonna. Ja kun Vantaa tämä vielä 

kehittää tätä koulujen DigiOnea, uudenlaista oppimisalustaa, ja oli 

ensimmäinen iso kaupunki, joka antoi kaikille oppilailleen niin perus- kun 

toisella asteella tietokoneet tai läppärit käteen, niin syyllä voi sanoa, että 

Vantaa on lasten ja nuorten digitaalisten palveluiden kärkeä koko 

Suomessa. 

 

Lentoasema on meille hyvin tärkeä, koska Suomen kansainvälinen 

kilpailuasemahan on rakennettu tähän lentoaseman tilanteeseen, ja 

tilannehan on edelleen erittäin huolestuttava. Terveysturvallisuus 

kuitenkin lentoasemalla toimii erinomaisesti. Lentoasemalla tehdään 

päivittäin 200-500 koronatestiä, joista positiivisia löydöksiä on noin 10 

päivässä. Maahan saavuttaessa koronatestit etukäteisesti otettuna ja 

siitä tuore todistus, enintään 72 tunnin ikäinen, on tällä hetkellä jo 

suurella osalla matkustajista. Myös jotkut yksittäiset matkustajat ovat 

esittäneet lääkärintodistuksia sairastetusta taudista. Eli tästä johtuen 

lentokentällä ohjautuu niin sanottuun maahantulotestiin vähemmän nyt 

matkustajia aikaisempaan verrattuna, tosin maahantulorajoitusten 

vuoksi matkustajamäärät ovat myöskin erittäin alhaisella tasolla. 2 viime 

viikon aikana negatiivisen testitodistuksen on esittänyt liki 5400 

matkustajaa ja testiin lentokentällä on hakeutunut noin 2500 

matkustajaa. Testistä ei juuri kieltäydytä, eli tämä luku, joka on siis noin 

8000, niin kieltäytyjiä on ollut 190 tämän 2 viikon aikana ja heillä on 

ollut erityinen peruste siihen. THL:n ohjeistuksen mukaisesti 

lentokentällä ohjataan kaikki matkustajat hakeutumaan toiseen testiin 

aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta. 



 

Vantaa on monessa yhteydessä korostanut sitä, että lentokenttätestaus 

tulee saada sujuvaksi ja meidän tulee ottaa käyttöön realistinen ja 

terveysturvallinen malli, joka kuitenkin mahdollistaa lentokentän 

elpymisen ja mahdollistaa lentoliikennetoiminnan samalle tasolle kuin se 

on tällä hetkellä muissakin eurooppalaisissa kaupungeissa. Näin ei 

Helsinki-Vantaalla tällä hetkellä ole, mutta meidän on laitettava 

kuitenkin katse eteenpäin, ja siksi Vantaa suunnittelee tällä hetkellä 

tällaista realistista ja terveysturvallista, mutta kuitenkin tosiaan 

elpymisen mahdollistavaa mallia. Tämä tulee pohjautumaan Finnairin ja 

Vantaan terveysturvallisuusviranomaisen väliseen yhteistyöhön. Meidän 

täytyy ottaa huomioon, että Finnairin kautta kaikista ulkomaan lennoista 

tällä hetkellä Suomeen tulee noin 70-80 prosenttia nyt, mutta tulee 

jatkossakin. Se on se vakiintunut osuus. Ja kun Finnair vaatii 

lentokoneeseen pääsyyn negatiivisen testituloksen tai todistuksen siitä, 

että henkilö on sairastanut taudin tai saanut rokotuksen, niin tällä 

saadaan jo merkittävä osa varmistettua terveysturvallisesti siitä 

matkaliikenteestä, joka tulee Suomeen. Jos henkilöllä ei ole näitä 

todisteita, hän joutuu meillä testaukseen. Tietyistä maista, jotka THL 

määrittää, henkilö voidaan edellyttää vielä toiseen testiin esimerkiksi 

Finentry-järjestelmän kautta siihen kaupunkiin tai kuntaan, minne hän 

menee, ja testi on suoritettava 72 tunnin aikana. Tämän tyyppiseen 

toimintaan perustuva malli mahdollistaa lentokentän turvallisen 

elpymisen. 

 

Työllisyystilanne johtuen tästä lentokentän tilanteesta heijastuu hyvin 

vahvasti Vantaalle ja on johtanut Vantaan työllisyystilanteen hyvin 

nopeaan ja hyvin isoon heikkenemiseen. Tällä hetkellä viikon 4 

työttömyysaste on 14,8 prosenttia ja meillä on tällä hetkellä työttömiä 

18 000, eli noin 10 000 enemmän kuin vastaavassa tilanteessa oli vielä 

aikaa ennen koronaa. Näistä vieraskielisten osuus on yli 6000 ja alle 25-

vuotiaiden osuus yli 2000, noin 2150. Eli 25-vuotiaitten työttömyys on 

kaksinkertaistunut, samoin kuin myöskin vieraskielisten työttömyys on 

yli kaksinkertaistunut. 

 

Hyvä asia on se, että nyt Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilu 

alkaa maaliskuun alussa. Olemme avaamassa 2 uudenlaista täyden 

palvelun palvelupistettä. Toinen tulee tänne Vantaalle ja toinen tulee 

Keravalle, ja itse uskon tähän uudistukseen hyvin vahvasti, kun 

siirrytään 2 eri instituution prosessista yhteen sujuvaan järjestelmään. 

Se on selkeämpi ja me kykenemme tähän palveluun liittämään hyvinkin 

tukipalvelujamme niin, että niitä, jotka ovat esimerkiksi 

pitkäaikaistyöttömiä, pystytään erittäin hyvin nyt palvelemaan. Jokainen 

tulee saamaan myöskin oman tukihenkilön ja henkilöiden kanssa 

pyritään saamaan henkilökohtaiset keskustelut. 



 

Työttömyys on koetellut Vantaata kovin. Meillä esimerkiksi viime vuoden 

lopussa työmarkkinatuen kuntaosuus korottui 35 prosentilla, eli 

pitkäaikaistyöttömyys tuli hyvin nopeasti meillä näkyviin. Näistä 

työttömistä meiltä on monta kertaa kysytty, että kuinka paljon on 

ilmailualan työttömiä. Nyt me olemme TE-keskuksen kanssa sitä lukua 

paljonkin selvittäneet ja ilmailualan työttömiä näistä 18 000 työttömästä 

on 3500. Eli he työskentelevät ihan välittömästi, ei välillisesti, vaan 

välittömästi ilmailualalla. 

 

Täytyy sanoa, että yrittäjillä on positiivinen asenne. Me teimme pienen 

tutkimuksen Aviapolis-lentokenttäympäristöyrittäjistä, että mikä on 

tilanne ja miten he kokevat. Tässä vastaajia oli 176, mutta antaa 

kuitenkin osviittaa siitä, mikä on tilanne. Täällähän on yli 2000 yrittäjää 

tällä alueella. Erityisen hankala tilanne oli niille yrityksille, joiden 

liiketoiminta on kytköksissä lentokenttäliiketoimintaan. Tästä joukosta 

jopa 73 prosenttia raportoi koronan negatiivisista vaikutuksista. Mutta 

erityisesti korona näyttää vaikuttaneen negatiivisesti suurimpien 

yritysten toimintaan, elikkä yrityksiin, joissa oli yli 50 henkilöä töissä. 

Taloudellinen negatiivinen vaikutus oli, noin puolet vastaajista totesi, 

mutta yllätys meille oli, että yli 40 prosenttia kuitenkin kertoi, että vaikka 

koronan vaikutus liiketoimintaan on ollut negatiivinen, he eivät tarvitse 

apua. Eli se on aika iso osa ja tosiaan kertoo tästä, että yrittäjät 

sinnikkäästi jaksavat yrittää. 10 prosenttia vastaajista kertoi 

koronatilanteen vaikuttaneen liiketoimintaan jopa positiivisesti. Nämä 

olivat tietenkin yrityksiä, joiden liiketoiminta ei ollut kytköksissä 

lentoasemaan. Yritystoiminnan jatkuvuuteen kuitenkin uskottiin ja siihen 

löytyy paljon luottoa. 95 prosenttia elikkä lähes kaikki kyselyyn 

osallistuneet vastaajat arvioivat, että toiminta jatkuu ihan normaalisti 

vuoden päästäkin. Valtaosalla yrityksistä ei ollut aikeita sopeuttaa 

toimintaansa, mutta noin joka kolmas kuitenkin arvioi, että sopeutuksia 

tästä tulee. 

 

Vantaa viestittää tässä mediatilanteessa ja erityisesti toivoo myös näin 

julkisesti, että tarvitaan apua ja tukea ja lisää panostuksia. Siitä 

huolimatta, että tartunnanjäljitys tällä hetkellä meillä on ruuhkautunut 

ja aika isossa osassa ei tiedetä tartunnan lähdettä, olemme kuitenkin 

voineet havaita, että meillä on erityisen isoja keskittymiä 

rakennustyömailla, ja myöskin, että kauppakeskuksissa tai kaupoissa ei 

maskeja riittävästi käytetä. Sen voi ihan jo havaita käymällä kaupoissa 

ja kauppakeskuksissa. Sen takia me tulemme lähettämään kaikille 

vantaalaisille rakennusliikkeille kirjeen ja välittämään kauppiaille 

pyynnön, että huolehditaan maskien käytöstä. Kaupoissa toivomme, että 

nykyistä näkyvämmälle asemalle laitetaan sinne isot suositukset siitä, 

että muista käyttää maskia, ja pienissä kaupoissa toivoisimme, että 



kaupan edustajat, siellä työssä olevat ihan huomauttaisivat asiakkaita, 

että nyt on syytä erityisesti käyttää maskeja. Esimerkiksi Jumboon 

jäljitettiin Vantaalla hiljattain erittäin iso tartuntaryväs. Ja samoin me 

olemme havainneet tilastoissamme, että nuoret miehet, jotka 

työskentelevät erityisesti rakennustyömaalla, eivät käytä maskeja. 

Tulemme siis lähettämään sekä rakennusliikkeille että kaupoille 

Vantaalla kirjeen, jossa pyydämme tätä tukea tähän viestinnän tueksi. 

 

Terveyspalveluista. Koronan tilanne on siis tapausmäärien osalta ollut 

varsin vakaa, elikkä tällä hetkellä löytyy tapauksia keskimäärin noin 45-

50 päivässä, ja lisäksi lentokentältä löytyy noin 10 tapausta päivässä. 

Meillä tartunnanjäljitys on ruuhkautunut, koska erityisesti 

hammashoidosta, mutta myöskin kuntoutuksesta, päihde- ja 

mielenterveyspalveluista ja terveysasemilta on siirretty henkilöstöä 

tartunnanjäljitykseen. 

 

Koronatilanteen aiheuttamia kiireettömän hammashoidon jonoja aletaan 

purkaa maaliskuun alusta alkaen. Kiireellisen hammashoidon palveluaika 

laajenee 1.2. alkaen Tikkurilan terveysasemalla ja kiireellinen 

puhelinvaraus palvelee jatkossa maanantaista perjantaihin klo 07:30-15 

välisenä aikana. 

 

Koronatilanne kouluissa ja päiväkodeissa vaihtelee hyvin paljon. Tällä 

hetkellä karanteenissa olevien määrä on meillä varsin korkea. 

Maanantaina 1. päivänä se oli noin 800 henkilöä, tiistaina noin 700 

henkilöä, ja tilanne muuttuu päivittäin. Avoimet päiväkodit pysyvät 

suljettuina ja asukaspuistojen toiminta jatkaa ulkotiloissa koko 

helmikuun. Esiopetuksen uimaopetus käynnistetään nyt maanantaina 

8.2. yleisöltä suljetuissa uimahalleissa, ja etäopetus jatkuu toisella 

asteella, lukioiden ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat 

9.2.2021 asti ja ammatillinen koulutus aina helmikuun loppuun asti. 

 

Meillä on ollut koronan muuntovirusepäilyjä tähän mennessä 5 koulussa. 

Viimeisimpinä on tänään tullut tiedotteet Lehtikuusen ja Viertolan 

kouluista. Esimerkiksi Lehtikuusen koulun 6.–9. luokkien oppilaat 

siirtyvät tästä päivästä lähtien aina 19.2. saakka etäopetukseen. Siellä 

oli todettu 10 tartuntaa, 237 altistunutta oppilasta ja 21 altistunutta 

henkilöstön jäsentä. Tässä Viertolan koulussa on siis 41 oppilasta ja 

henkilöstön jäsentä siirretty karanteeniin. Tällä hetkellä siis tämän 

päivän luku, kun luin nuo maanantain ja tiistain luvut, on opetustoimessa 

640 henkeä karanteenissa. Koska tietoa muuntoviruksen tarttuvuudesta 

on vielä vähän, on kontakteja määritelty altistuneeksi myöskin tavallista 

herkemmin ja sen takia koulussa karanteeniin laitetaan erittäin isot 

määrät sitten heti altistuman huomattua karanteeniin. Karanteenihan on 

nyt 14 vuorokautta ja myös oireettomat altistuneet tullaan testaamaan 



heti, sekä toistamiseen ennen karanteenin päättymistä. Vantaa 

suunnittelee myöskin näitten systemaattisten koulujen massatestausten 

jatkamista. 

 

Tämä tilanne on ollut perheille rankka. On selvästi havaittavissa, että 

perheiden pahoinvointi, kun perheissä tilanteet ja ilmapiiri kiristyvät, kun 

aikaa vietetään samoissa, ehkä pienissäkin tiloissa ja vanhemmat ovat 

samaan aikaan etätöissä, ja mielenterveysongelmat ovat selkeästi olleet 

kasvussa. Myöskin me olemme voineet havaita nuorten ahdistusta ja 

masentuneisuutta sekä levottomuutta ja väsymistä koronatilanteeseen. 

Sen takia perheet tarvitsevat tukea, ja Vantaa on käynnistänyt 2 

hanketta. Ensimmäinen niistä on RIO-hanke, jossa perhe- ja 

sosiaalipalveluissa on käynnistynyt toistuvasti ja vakavilla rikoksilla 

oireilevien nuorten tukemisen toimintamalli, ja sitä alettiin nyt 

pilotoimaan parhaillaan. Toinen hanke on lähisuhdeväkivallan 

ehkäisytyön hanke, jossa koordinoidaan kaupunkitasoista 

lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön projektia, järjestetään 

puheeksiottokoulutuksia, sekä kehitetään avainhenkilötoimintaa ja 

palveluprosesseja yhteistyössä Vantaan turvakoti ry:n kanssa. 

 

Viimeisenä asiana vielä harrastuksista. PKS-koronakoordinaatioryhmä 

teki linjaukset jo viime viikolla, eli tällä hetkellä myös meillä siis alle 20-

vuotiaiden harrastustoimintaa on ryhdytty käynnistämään hallitusti ja 

rajatusti siten, että ne on mahdollista toteuttaa turvallisuusperiaatteita 

noudattaen. Toiminnan järjestäjiä on tiedotettu ja ohjeistettu muun 

muassa kaupungin harrastustilojen käytöstä. Vantaan musiikkiopistolla 

lasten ja nuorten opetus siirtyi lähiopetukseen, pois lukien kuitenkin 

laulu- ja puhallinsoiton opetus, jotka jatkuvat edelleen pääsääntöisesti 

etäopetuksena. Vantaan kuvataidekoulu siirtyy kokonaisuudessaan 

lähiopetukseen. Kaikki kouluilla järjestettävä lasten ja nuorten 

kerhotoiminta käynnistetään. Ensisijaisesti toiminnassa suositellaan 

edelleen kuitenkin ulko- ja etäkerhoja. Vantaalla ulkona toteutettava 

nuorisotyö mahdollistetaan enintään 10 hengen ryhmissä. Urheiluseurat 

ja muut harrastustoimijat alkavat järjestää alle 20-vuotiaiden 

harrastustoimintaa kaupungin tiloissa ja tätä varten kaupunki on 

järjestänyt 2 seurafoorumia viime viikolla, joissa on käyty lävitse 

turvallisuusperiaatteet ja miten niistä viestitään. Ja tosiaan jo totesin, 

että koulujen yhteydessä toimivat harrastusmuodot myöskin palaavat 

takaisin lähilähiopetukseen. Tästä on tullut paljon myönteistä palautetta. 

Selkeästi näkyy, että tähän on ollut toivetta paitsi yhteisöltä ja 

järjestöiltä ja seuroilta, mutta myöskin perheiltä sekä nuorilta. 

 

Nämä olivat kattavasti nyt läpikäytynä Vantaan kuulumiset viimeiseltä 2 

viikolta. Lämpimästi tervetuloa seuraavaan mediainfoon, joka pidetään 

16.2. klo 13:30.  



 

Kiitoksia. 


