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[00:00] Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
Tervetuloa tänne Vantaan kaupungin mediainfoon.
Ja tänään teemana on koronatilanne, ja lisäksi käymme lävitse lopuksi
Vantaan tilinpäätöstä viime vuodelta.
Vantaan tartuntatilanne on edelleen korkea, kuten pääkaupunkiseudulla
muutoinkin, mutta tartuntojen määrä on kääntynyt lievään laskuun.
Elikkä Vantaan tunnelma on tällä hetkellä varovaisen toiveikas. Näyttää
siis siltä, että Helsingissä kasvaa edelleen, Espoossa kasvaa edelleen,
Helsinki on siis mennyt ohitse Vantaan, mutta Vantaalla on nyt kääntynyt
jo useamman päivän verran. Meillä tartuntojen määrä on lähtenyt
alaspäin, jolloin näyttää siltä, että rajoitukset purevat Vantaalla ja
myöskin ihmisten vastuullinen toiminta on muuttanut täällä tilannetta.
Ja toki toivomme, että tämä jatkuu edelleen. Vantaan ilmaantuvuus on
tällä hetkellä 457/100 000/2 viikkoa. Keskimäärin noin 70 ihmistä tällä
hetkellä sairastuu koronaan vuorokaudessa, mutta tosiaan niin kuin
sanoin, niin meillä nämä määrät ovat laskusuunnassa. Ilmaantuvuus
esimerkiksi viime viikolla ylitti 470, käväisi jonain päivänä jopa 480:ssä.
Tällä hetkellä 81 vantaalaista on kuollut koronaan.
Mistä tartunnat tulevat? Ne tulevat ensisijaisesti perhepiiristä tai
lähipiiristä, niistä tulee kolmannes tartunnoista, ja toinen iso
tartunnanlähdepaikka on työpaikka. Vantaalla on paljon ammatteja,
joissa etätyö ei ole mahdollista.
No, mikä johtopäätös tästä meille nyt tällä hetkellä myönteisistä
uutisesta? Vielä ei ole valitettavasti aika tehdä johtopäätöksiä. Eli nyt
nähdään - rajoitusten näkyminen alkaa noin 10 päivän jälkeen, elikkä
me olemme juuri siinä vaiheessa pääkaupunkiseudulla nyt tämän viikon

lopun, ensi viikon alun aikana, että nähdään se todellinen tilanne, ovatko
rajoitukset purreet riittävästi, lähteekö koko pääkaupunkiseutu laskuun
vai ei.
Tartunnanjäljityksessä niin ikään tilanne on muuttunut. Vantaa on
saanut puolessatoista viikossa tartunnanjäljityksen ruuhkat purettua,
eikä tällä hetkellä meillä ole jäljitysjonoja käytännössä. Nyt ollaan siis
myös kontaktoinnissa tavoiteajassa, eli 1–2 päivässä. Altistuneiden
käsittelyssä on vielä viivettä, mutta sitä on päästy vahvemmin
purkamaan vasta tällä viikolla. Tällä hetkellä tartunnanjäljityksessä
työskentelee noin 100 ammattijäljittäjää ja lisäksi mukana on
keikkatyöntekijöitä. Me saimme tämän julkisuuden takia, jota myöskin
meidän tartunnanjäljityksemme sai, niin meille tuli erittäin paljon hyviä
hakijoita, noin 300, ja rekrytoinnit etenevät parhaillaan. Pitemmällä
aikavälillä, kun he ottavat työtä vastaan ja oppivat tässä tehtävissä,
voimme palauttaa Vantaan kaupungin sote-ammattilaisia tehtäviinsä. Eli
noin puolessatoista viikossa saatiin tilanne hallintaan ja viikossa
kolminkertaistimme tartunnanjäljityksen henkilöstön. Haluan siitä kiittää
hyvin paljon meidän henkilökuntaamme. Minusta tämä oli todella iso
saavutus, että tähän kyettiin.
Rokotustilanne on tällä hetkellä Vantaalla se, että me olemme antaneet
kaiken kaikkiaan 26 300 rokotetta. Ikääntyneitten rokotuspeittävyys on
tällä hetkellä 47 prosenttia kaiken kaikkiaan. Yli 80-vuotiaista on
rokotettu tällä hetkellä jo 86 prosenttia, eli lähes kaikki, ja sama tilanne
on myös hoivan asukkailla, joissa 91 prosenttia on nyt rokotettu.
Riskiryhmä 1:ssä rokotuksia on tehty noin 52 prosenttia, elikkä siinä tällä
hetkellä rokotetaan 16–69-vuotiaita, ja peitto on siis hieman yli puolet
tällä hetkellä. Eli voidaan sanoa, että ikääntyneiden ja terveydentilansa
vuoksi riskiryhmään kuuluvien rokotukset etenevät Vantaalla tällä
hetkellä hyvin, ja tulevilla viikoilla kasvavien rokotemäärien avulla
saadaan näiden ryhmien rokotukset oikeinkin hyvälle mallille. Meillä on
rokotteiden määrä nyt jonkin verran lisääntynyt maaliskuusta lähtien.
AstraZenecan rokotteen vaikutukset ovat olleet esillä viime päivinä.
Vantaalla ei ole tiedossa kohun vaikutuksia aikojen peruuttamiseen,
koska syytä peruuttamiseen ei kyllä meillä tosin myöskään rekisteröidä,
mutta se ei ole muutenkaan tullut enemmin esille. Maaliskuun aikana
kuitenkin perumiset ovat hieman lisääntyneet, mutta syitä on monia, ja
olemme painottaneet, että rokotukseen ei saa tulla sairastuneena.
Tällä hetkellä siis rokotamme 70 vuotta täyttäviä ja sitä vanhempia.
Heidän kanssaan samalla kertaa rokotukseen voivat tulla erillisellä
ajanvarauksella myös omaishoitajat sekä samassa taloudessa asuvat
ikääntyneet, yli 65-vuotiaat. Ja tosiaan terveydentilansa vuoksi erittäin

suuressa vakavan koronan riskissä olevien 16–69-vuotiaitten
riskiryhmää rokotetaan parhaillaan, ja terveydentilansa vuoksi
riskiryhmään 2 kuuluville 65–69-vuotiaille rokotusajat on juuri avattu.
Katsotaan hieman myöskin lentoaseman tämänhetkisiä kuulumisia. Tällä
hetkellä Suomeen saapuu matkustajia vajaa 700 matkustajaa päivässä.
Lentomatkustaminen on todella vähentynyt minimiin. Normaalisti meille
viikossa tulee noin puoli miljoonaa matkustajaa, tällä hetkellä siis noin
3000-4000. Päiväkohtaisista luvuista - tästä 700:sta enemmistö
matkustajista esitti negatiivisen testitodistuksen lähtömaasta, heitä oli
kaiken
kaikkiaan
500
matkustajaa.
Todistus
sairastetusta
koronainfektiosta oli keskimäärin 12 matkustajalla päivässä. Testistä
kieltäytyneitä matkustajia on keskimäärin 1,4 prosenttia Suomeen
saapuvista matkustajista, mikä tarkoittaa 1–2 henkilöä päivässä.
Koronatestejä tehtiin lentoasemalla viimeisen 2 viikon aikana noin 2 200
kappaletta, elikkä päivää kohti 160. Eli 700:sta 500:lla on jo negatiivinen
testitodistus tullessaan, ja 160 henkilöä testataan päivittäin. Positiivisia
tuloksia siis löytyy keskimäärin noin 0–6 päivässä, joka on 0–4
prosenttia testatuista.
Elokuun alun jälkeen lentoasemalla on testattu 67 000 matkustajaa ja
löydetty 1350 koronapositiivista, eli sama, mikä Suomessa löytyy tällä
hetkellä 2 päivässä. Näin voidaan sanoa, että lentoasema on
käytännössä turvallinen, eikä tauti tule tällä hetkellä Helsinki-Vantaan
kautta. Eli kyllä kesän jälkeen, elokuun alusta, kun Vantaan kaupunki on
ottanut tämän tehtävän päävastuukseen, niin voidaan kyllä minusta
sanoa tällä hetkellä, että lentoasema on käytännössä turvallinen, eikä
tauti tule sen kautta.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa meillä puretaan suun terveydenhuollon
ruuhkia. Sosiaalipalveluissa viime syksyn asiakasmäärissä on selkeää
nousua esimerkiksi perheneuvolatoiminnassa ja nuortenkeskus Nupissa.
Lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen
kysyntä nousi huomattavasti viime vuoden lopulla, eikä se näytä nyt
tasaantuvan. Näitä syitä on aika montakin. Me olemme arvioineet, että
syitä on esimerkiksi, että on havaittu perheiden vaikeita tilanteita,
aikuisilla esiintyy keskimäärin enemmän mielenterveysongelmia tällä
hetkellä, taloudelliset vaikeudet ovat yleisempiä kuin aikaisemmin, ja
myöskin vaikuttaa se, että epämuodolliset verkostot ovat poissa, eivätkä
ihmiset saa sillä tavalla tukea toisistaan kuin aikaisemmin on saanut.
Kyllä nuorilla näkyy myöskin pitkittynyt poikkeustilanne. Vantaahan on
tuonut näitä erikseenkin esille. Kun arjen rakenteet puuttuvat, kuten
lähiopetus ja harrastukset, ahdistus ja masentuneisuus selkeästi
lisääntyvät. Raskaampiin palveluihin on myöskin vaikea päästä, joten

perustasolle tulee haastavia tilanteita ja pitkäkestoista tukea tarvitsevia
lapsia, nuoria ja perheitä.
Meillä on myöskin huoli asunnottomista koronatilanteessa. Riski saada ja
levittää virusta on suuri liittyen elämäntilanteeseen ja elämäntapaan.
Tästä syystä asiakasryhmä on syytä huomioida erillisenä ryhmänä
koronan suhteen.
No, kouluterveisiä. Tällä hetkellä meillä on koulussa karanteenissa 1075
henkilöä ja Kytöpuiston koulussa tehdään kattava koronaseulonta.
Altistuneista karanteenissa on päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa
siis 1075, joista perusopetuksessa on 70 prosenttia. Perusopetuksen
karanteenissa
olijoista
henkilökuntaa
on
4
prosenttia
ja
varhaiskasvatuksessa jopa 20 prosenttia. Myös toisella asteella on
karanteeneja, mutta määrät ovat niin pieniä, ettei joukkoaltistumisia ole.
7.–9.-luokkalaisten ja toisen asteen etäopetusjakso on sujunut hyvin ja
se jatkuu siis 28.3. saakka, ja ensi viikolla odotamme, että tästä tulee
varmastikin hallituksen linjauksia. Toki myöskin Etelä-Suomen
aluehallintovirasto ja pääkaupunkiseudun kaupungit arvioivat tilannetta.
Siirtyminen etäopetukseen sujui huomattavan huomattavasti helpommin
ja kivuttomammin kuin viime keväänä. Vuoden takaisen kokemuksen
pohjalta sudenkuopat on tunnistettu jo etukäteen ja niihin on osattu
valmistautua. Laitekanta Vantaalla on hyvä ja kaikille toimivan liittymän
takaaminenkin ratkottiin jo ensimmäisessä aallossa. Koulut ovat
osanneet
ennakoida
tukea
tarvitsevien
oppilaiden
järjestelyt
tarkoituksenmukaisesti ja oppilashuolto on löytänyt toimivia tapoja
verkossa toimimiseen. Yhteishaun siirtäminen myöhemmäksi oli kyllä iso
helpotus, mutta Vantaalla ollaan oltu etupainotteisia tässäkin asiassa, ja
nuorten haku toiselle asteelle on saatu onnistuneesti tehdyksi. Mutta
kyllä meillä on huoli nuorten jaksamisesta, se on suuri. Hyvilläkään
etäyhteyksillä ei voida korvata lähiopetuksen merkitystä.
Ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittautunut 1674 kokelasta. Ne alkoivat nyt
kuluvan viikon tiistaina ja jatkuvat aina 7.4. saakka.
Myös 7.–9.-luokkalaisten oppilaiden ruokailu etäopetusjakson aikana on
mennyt mallikkaasti, ja näistä ateriapalveluista on jonkin verran
kirjoitettu myöskin mediassa. Vantaalla on siis noin 6700 7.–9.luokkalaista
oppilasta
etäopetuksessa, ja
ateriakasseja
nouti
ensimmäisen viikon aikana vajaat 2000 oppilasta. Kassien jako on
sujunut hyvin, niissä on siis 5 päivän ruoka, ja niistä on tullut myös
positiivista palautetta, mutta toki kuunnellaan kaikki palaute ja sen
perusteella pyritään kehittämään kassien sisältöä edelleen. 3 koululla

tarjotaan myös normaalikoululounas, mutta tämän vaihtoehdon valitsi
ainoastaan noin kymmenkunta oppilasta.
No, aiemminhan on päätetty sulkea avoimet päiväkodit, ja nyt myös
huomisesta lähtien asukaspuistot ovat kiinni. Piha-alueet ovat kuitenkin
edelleen perheiden käytössä, mutta henkilökunta ei ole paikalla, eikä
mitään ohjattua toimintaa nyt järjestetä. Tämä rajoitus on voimassa
tämän kuun loppuun saakka.
Vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt alkuvuonna linjauksen
kirjastopalveluiden, liikunnan ja kulttuurin kehittämiseksi aina vuoteen
2030 saakka, ja siinä on tehty hyvää työtä, määritelty visio, tavoitteet
ja toimenpiteet, miten tavoitteisiin päästään. Meillä on varsin innostunut
henki tästä uudesta kulttuuriohjelmasta.
Taiteen perusopetuksen hakuajat alkavat. Huhtikuussa
hakemaan musiikkiopistoon ja toukokuussa kuvataidekouluun.

pääsee

Tekojäiden ja luonnonjäiden ylläpito on nyt lopetettu viime perjantaina,
mutta hiihtämään pääsee niin kauan kuin lunta riittää.
Etsivään nuorisotyöhön kannustetaan ottamaan yhteyttä matalalla
kynnyksellä muun muassa aktiivisen some-mainoskampanjan avulla.
Uusia
tartuntatautilain
muutoksia
valvoo
kaupungissa
ympäristöterveydenhuolto.
Ennen
kaikkea
vastuuhenkilönä
on
ensimmäinen
kaupungineläinlääkäri,
ja
Vantaan
ympäristöterveydenhuolto on aloittanut tartuntatautilain muutokseen
liittyvän valvonnan ja tarkastukset viime viikolla. Hieman reilun viikon
aikana on tarkastuksia tehty noin 60 palvelupaikkaan, elikkä siis
huomattavasti normaalia enemmän. Tarkastettu on kauppakeskuksia,
ruokakauppoja ja sisäliikuntapaikkoja. Yleinen ympäristöterveyden viesti
tarkastuksista on, että koronaohjeistuksia on noudatettu oikeinkin hyvin.
Noin viidesosalla tarkastuksella on havaittu pieniä puutteita, ja niiden
korjaamiseksi on annettu ohjeita ja neuvontaa. Vakavampia puutteita on
ollut ainoastaan ihan yksittäisissä kohteissa.
Vantaa otti käyttöön myöskin niin sanotun koronabotin vantaa.fi:ssä, eli
se kääntää yli 100 kielelle, elikkä kaiken tiedon saa myöskin omalla
kielellä. Nyt kun voidaan jo katsoa ja seurata, mitä siellä on kysytty ja
ketkä siellä ovat olleet, niin voidaan havaita, että siellä on ollut käyttäjiä
kaiken kaikkiaan 600 ja sille on esitetty yhteensä 1300 kysymystä.
Suurimmat käyttäjien kieliryhmät ovat suomi, englanti, venäjä, arabia,
turkki ja viro.

Meillä on myöskin ilo tehdä yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa.
Meillä SPR:n vapaaehtoisia neuvojia on nyt 32 ja he puhuvat yhteensä
20 eri kieltä. He jalkautuvat yhteensä 11 päivänä maaliskuun aikana
Tikkurilan, Myyrmäen ja Hakunilan alueella. He eivät mene sisätiloihin
vaan liikkuvat ulkona koronaturvallisesti. He ovat tavoittaneet todella
hyvin kaupunkilaisia. Eniten kysytään rokotusasioista. Vapaaehtoiset
myöskin jakavat kertakäyttöisiä maskeja. Sen lisäksihän meillä vielä
kiertää koronapaku täällä ympäri kaupunkia.
Muutama sana työllisyydestä, joka toki huolettaa meitä todella paljon.
Nyt Vantaalla on yhteensä 18 000 työtöntä työnhakijaa, mikä tarkoittaa
14,9 prosentin työttömyysastetta. Se on historiallisen korkea Vantaan
työttömyysasteeksi. Lomautettujen osuus työttömistä on 4900, mutta
pitkäaikaistyöttömyys on ollut tasaisessa kasvussa Vantaalla jo
pidempään, ja kasvuun pyritään puuttumaan aktiivisesti työllisyyden
kuntakokeilun toimenpiteillä. Erityisesti alle 30-vuotiaat, heitä on yli
4000 työtöntä, ja maahanmuuttajat, yli 6000 työtöntä, kuuluvat
ryhmiin, joissa työttömyys uhkaa pidentyä. Tämän työttömyyden
pitkäaikaiset vaikutukset tulevatkin näkyviin tänä vuonna vasta
täysimääräisesti, koska tämä pitkäaikaisen työttömyyden määritelmä
tulee täyttymään vasta tämän vuoden puolella, ja tämä huolettaa meitä
todellakin paljon. Sen takia pidän hyvin tärkeänä nyt tätä maaliskuun
alussa aloitettua Vantaa-Kerava-työllisyyspalvelukokeilua, jossa siis
Keravankin työllisyyshenkilöt tulivat töihin Vantaalle ja valtiolta siirtyi 96
henkilötyövuotta Vantaalle, eli nyt tässä yhdistetään voimat ja tehdään
saumattomasti yhteistä työvoimapalvelua. Mutta asiakkaitahan on siis
kaksinkertainen määrä siihen nähden, mitä alun perin, kun tätä kokeilua
alettiin suunnittelemaan, niin kuviteltiin, että asiakasmäärä olisi. Elikkä
asiakkaita tällä uudella työllisyyspalvelulla on noin 20 000. Jokainen
työtön tulee saamaan omavalmentajan ja me pyrimme lisäämään näiden
omavalmentajien määrää vielä, mutta jo lähtökohtaisesti jokainen
sellaisen saa. Ja tosiaan uskon, että voimme tarjota parempaa palvelua
ja toivon, että yhä useampi asiakas saa työpaikan.
Sitten haluan näyttää teille myöskin palvelunumeroita ja palveluaikoja
henkilöstöasiakkaiden
palveluihin
työllisyyspalveluissa,
työnantajapalveluihin, ja meillä on myöskin erillinen puhelin monikielisiin
palveluihin. Nämä ovat siis normaalisti virka-ajan avoinna.
Lopuksi vielä siirrytään tänne tilinpäätöksen puolelle, ja siinä voi tosiaan
lähteä siitä, että meillä on ollut ensinnäkin - kuitenkin kaikesta
huolimatta Vantaa selvisi viime vuodesta hyvin ja tietenkin kiitämme
tältä osin hyvin paljon myöskin sitä tukea, mikä valtiolta tuli. Vantaa on
tehnyt myös oman tuottavuus- ja kasvutoimiehdotuksen, ja meillä
työskenteli meidän luottamushenkilöistämme koostuva tuottavuus- ja

kasvutoimikunta, joka on tehnyt pitkän tähtäimen ehdotuksia. Voidaan
kuitenkin todeta, että tämä koronatilanne tulee aiheuttamaan pitkän
aikavälin rakenteellisen talouden haasteen, sekä sillä on suuret ja
kauaskantoiset talousvaikutukset Vantaalle. Ne eivät missään
tapauksessa rajoitu vain vuoteen 2020, eikä tähän näihin kahteen
seuraavaankaan vuoteen, vaan nähdään nyt jo, että täältä tulee
esimerkiksi tiettyjä palvelutarpeita, kuten mielenterveysongelmia,
nuorten ongelmia, jotka vaativat meiltä taloudellista panostusta pitkällä
aikavälillä. Tässä tuottavuus- ja kasvutoimikunta on määritellyt, että
meidän tavoitteemme on, että kun me teemme näitä toiminnallisia
muutoksia, niin vuosikate olisi kuitenkin saatava vastaamaan poistojen
tasoa. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 115-120 miljoonan euron
vuosikatetta. Tavoitteena on, että vuonna 2023 olisimme talouden
tasapainossa.
Mutta tuohon viime vuoteen, jos katsotaan miten meni, niin tulos saatiin
siis käännettyä positiiviseksi. Meidän tilinpäätöksemme loppusumma on
siis +55 miljoonaa voitollinen, mutta tässä taustalla on huomattava se,
että saimme valtiontukia 90 miljoonaa euroa. Verotulojen vähentymä oli
lopulta pienempi kuin alkuvaiheessa pelättiin. Verotulojen maksatuksen
siirto myöskin nyt palveli tätä tilannetta, koska verokorttiuudistuksen
takia vuodelta 2019 meillä jäi saamatta 23 miljoonaa euroa vuodelle
2019 kuuluvia verotuloja, ja ne maksettiin meille vuonna 2020.
Yhteisöveron jako-osuutta lisättiin 10 prosentilla ja siitä tuli meille 16
miljoonaa euroa vuodelle 2020 lisätuloa. Omia rajoitustoimenpiteitä
Vantaa teki 28 miljoonalla eurolla.
Tämä on hyvä asia, että tämä tulos kääntyi kaiken kaikkiaan
positiiviseksi. Se pitää kaupungin elvytyskykyisenä. Se on meille erittäin
tärkeätä, kun lähdetään katsomaan jo koronan jälkeiseen aikaan, että
kaupunki kykenee tukemaan sitä elpymistä, myös niin toiminnallista kuin
elinkeinoelämän elpymistä. Tämä vahvistaa meidän tasettamme, eli me
tulemme selviämään paremmin nyt tulevista kireistä vuosista, jotka
meillä kuitenkin ovat edessä, kun ottaa huomioon, että esimerkiksi
työllisyystilanne on näinkin heikko mikä se on, ja pitkävaikutteinen.
Myöskin on oletettavissa, että elinkeinoelämä ja varsinkin lentoaseman
tilanne paranee vain asteittain.
Jos katsotaan tuota meidän tulostamme tiiviisti, niin tässä on meillä
lukuja. Sinänsä ennustettiin budjettia varsin hyvin, mutta niin kuin tässä
näkyy, niin tämä valtionosuuksien määrä on huomattavasti arvioitua
suurempi, elikkä 82 miljoonaa euroa suurempi kuin etukäteen kuviteltiin,
että mitä se voisi olla. Mutta niin kuin sanoin, korona aiheuttaa meille
pitkät seuraamukset: nuorten ongelmat, massiivinen työttömyys, kyky
tukea elinkeinotoiminnan elvytystä, niin tämä tulos antaa meille siihen

hyvät lähtökohdat. Käyttötalousmenot Vantaalla kasvavat 4 prosenttia.
Meidän investointimme olivat siitä huolimatta, että rajoitimme
investointeja 8 miljoonalla eurolla, yhteensä 145 miljoonaa euroa ja
kykenimme myöskin jonkin verran pienentämään meidän pitkäaikaisia
lainojamme ja sitä vähennettiin 39 miljoonalla eurolla.
Vantaan
kunnallisverokertymä.
Meillä
tosiaan
vuoden
2019
tilinpäätöksen mukaan kertymä oli 861 miljoonaa ja vuonna 2020 54
miljoona euroa korkeampi, eli 915 miljoonaa euroa. Mutta tässä täytyy
tosiaan ottaa huomioon, että täällä verokorttiuudistuksen takia siirtyi 23
miljoonaa euroa, yhteisöveron jako-osuuden muutos 16 miljoonaa euroa
tässä myöskin mukana. Mutta tältäkin vuodelta siirtyy ensi vuodelle
jonkin verran miljoonia, eli 5 miljoonaa siirtyy siis viime vuodelta tälle
vuodelle maksatuksien kanssa, ja me joudumme maksamaan niistä
myöskin valtiolle korkoa, että tämä 5 miljoonaa maksetaan korkoineen
sitten takaisin valtiolle.
Yhteisöverotulojen kertymä näkyy tässä, eli 75 miljoonaa nousi 83
miljoonaan euroon asti. Tässä näkyy tämä 10 prosentin jako-osuuden
muutoksen vaikutus. Se selittää käytännössä tämän kokonaan.
Kiinteistövero, siinä siirryttiin verovelvolliskohtaiseen verotukseen
vuonna 2020. Muutoksen vuoksi noin 10 prosenttia vuoden 2020
kiinteistöveron kokonaismaksuun panosta siirtyi vuoden 2021 tammihelmikuun aikana erääntyväksi, ja tämän takia sitten meidän
kiinteistöverotulomme jäivät ennakoitua pienemmäksi. Ei kovin paljon,
mutta 4 miljoonaa euroa kuitenkin. Elikkä käyrä on laskeva.
Valtionosuuksissa näkyy sitten tämä mahtava hyppy, jota ehkä ei
koskaan historian aikana enää uudestaan tällä tavalla saada. Eli
peruspalvelujen valtionosuutta saatiin 190 miljoonaa euroa, opetus- ja
kulttuuriministeriön
valtionosuutta
22
miljoonaa
euroa
ja
verotulomenetysten kompensaatiota 81 miljoonaa euroa. Eli tämä oli
hieno vastaantulo valtiolta, joka mahdollisti sen, että kunnat eivät
joutuneet tekemään liian rajuja leikkauksia toimintaansa, ja kyettiin
pitämään kunnat toimintakykyisinä, ei jouduttu irtisanomisiin tai
lomautuksiin, elikkä lisäämään työttömien määrää.
Vantaan kaupungin tuloslaskelma. Meidän toimintatuottomme kasvoivat
jonkin verran. Siellä takana oli se, että maankäytön sopimustuotot
ylittävät talousarvion 11,5 miljoonalla eurolla. Toimintakulutkin
kasvoivat 4 prosenttia, 56 miljoonaa euroa, ja verotulot siis kasvoivat
tuon lähes 60 miljoonaa euroa ja valtionosuudet merkittävästi, elikkä 59
prosenttia. Meidän vuosikatteemme oli 166,8, mutta kun otetaan poistot
huomioon, niin 149. Tämä riitti kattamaan täysin, ylittikin sen, mikä

meidän poistojemme osuus - vuosikate oli kolminkertainen verrattuna
edellisiin vuosiin. Eli tilikauden tulos oli 55,1 miljoonaa euroa.
Tilanne näytti todella synkältä vuosi sitten näihin aikoihin, kun korona
iski voimakkaasti talouteen, mutta tätä tilannetta korjasi valtion tuki,
kaupungin omat talouden tasapainottamistoimenpiteet, sekä ennakoitua
parempi verotulokehitys kuitenkin. Konsernin osalta tulokset ovat
samat, menen ne ylitse.
Vantaan investointiosa viime vuodelta. Meillä tavoitteena oli vähentää
siitä julkisesta käyttöomaisuudesta 8 miljoonaa euroa. Se ei sinällään
toteutunut täysimääräisesti, mutta se toisaalta toteutuu tuolta
rakentamisen puolelta, eli sinänsä säästövelvoite kaupunkiympäristön
osalta kyllä kaiken kaikkiaan toteutuu. Ja sen lisäksi Hämeenkylän
koulun 14 miljoonan euron investointi toteutettiin emokaupungissa, eikä
meidän konsernissamme, jolloin sekin näkyy tässä budjetissa. Elikkä se
sovitettiin tänne lisäämättä rahoitusta, elikkä jarrutettiin muita uusia
investointeja.
Iso saavutus on Vantaan lainakannan kehitys. Vantaallahan on ikään
kuin jäänyt leima siihen, että olemme Suomen velkaisin kunta, ja minä
toivon, että nämä luvut nyt viimeistään korjaavat tämän tällä hetkellä
täysin virheellisen käsityksen. Olemme vuodesta 2015 lähtien
vähentäneet vuosittain velan määrää nyt jo yhteensä 220 miljoonalla
eurolla. Kun korkeimmillaan lainat per asukas olivat 5042 euroa asukasta
kohden, niin nyt taso on siis 3618 euroa. Meidän lainan yhteinen määrä
on 858 miljoonaa euroa ja valtuustokauden tavoite oli, että sen pitää olla
alle miljardin, eli me olemme reilusti alle miljardin tasossa. Lainamäärä
per asukas on valtakunnallista keskiarvoa, ja jos vertaillaan pelkästään
suuria kaupunkeja, niin suurten kaupunkien joukossa se on yksi
alhaisimmista.
Lopuksi vielä tilinpäätöksen tunnusluvut ikään kuin kertauksena. Eli tulos
55,1, vuosikate/poistot 149 prosenttia, investointimenot olivat 145
miljoonaa euroa. Investointien tulorahoitus, siihen emme siis tarvitse
lainaa, 117 prosenttia, lainakanta per asukas 3618 euroa, ja lainoja
lyhennettiin 39 miljoonalla eurolla.
Ja aloitan talouspuheen samasta, mistä päätinkin. Eli tavoitteena on, että
meidän taloutemme on tasapainossa 3 vuodessa ja nostamme
vuosikatteen 120 miljoonaan euroon. Nythän se viime vuonna siis ylitti
tämän, mutta se ylitti vain sen takia, että meillä oli ennenkuulumattomat
valtion tuet siinä mukana. Nyt vuosikatteen hallinta on enemmän omissa
käsissämme. Emme usko, että valtion ylimääräinen tuki on lähellekään
sitä, mitä se oli viime vuonna ja on epätodennäköistä, että sitä, mikä se

on ensi vuonna - en uskalla sitä edes oikeastaan veikatakaan. Tulemme
tekemään 41 miljoonan euron talouden tasapainotuksen tänä vuonna ja
tasapainotusta jatketaan edelleen vuosina 2022–23, ja tätä
tasapainotusta ohjataan ennen kaikkea vuosikatteella.
Kiitoksia teille, että olitte mukana ja kuuntelitte tämän.
Seuraava info meillä on sitten pääsiäisen jälkeen 9.4. klo 12. Tervetuloa
jälleen mukaan.
Kiitos.

