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Litterointimerkinnät 

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen 

No niin, ja tervetuloa marraskuun viimeiseen mediainfoon tänne 
Vantaan kaupungintalolle. 

Olemme järjestäneet näitä infoja kesän ja alkusyksyn aikana hieman 
harvennetusti, mutta nyt taas jälleen palataan tiheämpään tahtiin, noin 
joka toinen viikko. Pääpaino on koronatilanteessa Vantaalla, mutta 
myös meillä on tarkoitus jakaa näissä tilaisuuksissa muuta 
ajankohtaista tietoa tästä eteenpäin. Tällä kertaa aiheena on kuitenkin 
pelkästään koronatilanne ja reagointi siihen. 

Tässä infossa on lisäkseni läsnä ylintä virkamiesjohtoa erityisesti tässä 
vastaamistilanteessa, elikkä tällä laajalla yhteistyöllä pystytään 
vastaamaan aika monenlaisiin kysymyksiin. 

Lähdetään liikkeelle siitä, mikä on Vantaan tilanne. Viime viikon lopussa 
vahvistettuja koronatartuntoja oli Vantaalla kaiken kaikkiaan tänä 
vuonna ollut 2525. Edellisen 7 vuorokauden aikana uusia tartuntoja on 
keskimäärin 50,7 vuorokaudessa. Tasan kuukausi sitten luku oli 
keskimäärin 14 henkeä vuorokaudessa. 4 vuorokauden ilmaantuvuus 
on tällä hetkellä 247 100 000 asukasta kohden. Koko Suomessahan 
tämä on huomattavasti alhaisempi, 78 koko Suomen osalta. 

Meiltä on kysytty, onko tilanne huonoin Vantaalla. Itse asiassa näin ei 
ole. Erot eri pääkaupunkiseudun kaupunkien osalla eivät ole 
merkittäviä, ja taitaa olla jopa niin, että tällä hetkellä Helsingissä on 
tänä päivänä jopa korkeampi ilmaantuvuusluku kuin Vantaalla. 

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



Testauksen ja jäljityksen jonojen purkaminen todella näkyy näissä 
luvuissa, mutta niin kuin tässä totesin, meidän tilanteemme on samaa 
tasoa kuin pääkaupunkiseudulla ylipäätään. 

Koronatautiin on nyt kuollut yhteensä 50 vantaalaista. Kesän jälkeen 
kuolemia on siis ollut viisi, ja 45 kuolemaa tapahtui ennen juhannusta. 

Tällä hetkellä perjantaina HUSissa oli hoidossa neljä vantaalaista 
potilasta, ja meidän omassa sairaalassamme koronasairaita on tällä 
hetkellä 3–4. Vantaan kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja 
oppilaitoksissa oli viime torstaina karanteenissa noin 800 henkilöä, 
mutta suurimmalla osalla karanteeni päättyi viikonloppuna, ja 
tämänhetkinen luku on 142. 

Matkustusrajoitukset edelleen jatkuvat. Pääkaupunkiseudulla 
koronaepidemiat i lanne on v i ime päiv inä kyl lä kehit tynyt 
huolestuttavasti. Myös tilanne muualla Euroopassa antaa aihetta 
erityiseen tarkkaavaisuuteen. Kun PKS-koronakoordinaatioryhmä viime 
perjantaina linjasi uudet kaupunkirajoitukset, merkitsee se, että 
käytännössä nyt kaupunkien koko keinovalikoima perusopetuksen 
etäopetukseen siirtymistä lukuun ottamatta on otettu käyttöön. 
Tärkeää on nyt se, miten ihmiset ottavat nämä ohjeet vastaan ja 
kuinka niitä noudatetaan. Siis tehdään tämä yhdessä.  

Valtioneuvosto päätti 19. marraskuuta, että maahantulorajoituksia 
jatketaan aina 13.12.2020 asti. Kun epidemia jatkuu edelleen ja erot 
Suomen ja muun Euroopan välisessä epidemiatilanteessa ovat suuria, 
näiden rajoitusten höllentäminen ei ole perusteltua ennen kuin 
valmisteilla olevat korvaavat toimenpiteet ovat riittävällä tavalla 
käytettävissä. Vantaa kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 
lentokenttärajoitukset ovat Suomessa olennaisesti tiukempia kuin 
muualla Euroopassa, ja siksi myös Suomen suurimmat irtisanomiset 
käydään tällä hetkellä juuri Vantaalla. Lentoliikenne on noin 96-
prosenttisesti ajettu alas. Tavoitteena siksi tulee ollakin löytää 
lentokenttätestaukseen realistinen ja käytännössä toteutettavissa oleva 
malli, joka ei estä lentoliikenteen palautumista edes 30 prosentin 
tasolle normaalitilanteesta. Työpaikkamenetykset ovat tällä hetkellä 
hyvin rajuja ja pelkona on, että kilpailutilanteemme heikkenee ja 
korvaavat reittiyhteydet syntyvät ohitse Helsinki-Vantaan. 

Vantaan työttömyysprosentti on ollut nyt yli 14 prosentissa. Vantaan 
työttömyys on PKS-alueen korkein ja lähes kaksinkertainen verrattuna 
koko Suomen työttömyyteen. Tähän heijastuu hyvin paljon meidän 
lentokentän tilanteemme. Pitemmän aikavälin haasteena on, että 
koronakriisin pitkittyessä pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu 



edelleen ensi vuoden puolella. Meidät yllätti se, että jo kuluvana 
syksynä pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut noin 45 prosenttia, mikä 
näkyy myös työmarkkinatukimaksujen ylittymisenä Vantaalla. On myös 
mahdollista, että tällä hetkellä lomautetuista osa jää lopulta 
pitkäaikaistyöttömiksi. Moni toimii sellaisilla aloilla täällä Vantaalla, että 
riski on aivan erityisen suuri. Lentokenttäalueen tilanne näkyy tässäkin, 
se on erityisen haastava, ja lomautukset sekä työttömäksi jääminen 
osuvat nyt valitettavasti monen kohdalle. 

Vantaan kaupunki on koordinoinut suurten irtisanomisten tueksi 
työttömyyden tukipaketteja, johon ovat osallistuneet ELY-keskus, TE-
keskus, ammattioppilaitokset ja Vantaan kaupungin työllisyys- ja 
elinkeinopalvelut. Nämä yhteistyöverkostoryhmät erityisesti 
lentokenttäalueen työllisyydenhoidon osalta ovat saaneet erittäin hyvää 
palautetta. Se on toki meidänkin tavoitteemme työskennellä näissä 
verkoissa aktiivisesti, joissa muutosturvaan liittyviä asioita 
rakennetaan. Yhteistyössä saamme aikaan enemmän. 

Jos sitten katsotaan voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia, niin 
PKS-koronakoordinaatioryhmä linjasi 19.11. että pääkaupunkiseutu on 
siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen, ja 25.11. Uusimaan 
koordinaatioryhmä totesi, että koko Uusimaa on si irtynyt 
leviämisvaiheeseen. PKS-koronakoordinaatioryhmä linjasi uusia 
suosituksia ja rajoituksia leviämisen hillitsemiseksi, ja etupainoitteisilla 
linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen uhkaan. 

Tartuntoja ilmenee tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ja myös meillä 
Vantaalla erityisesti perhepiirissä - lähes yli puolet todetuista 
tartunnoista lähipiirin sosiaalisissa kontakteissa, yksityisissä juhlissa ja 
tilaisuuksissa, ja sen jälkeen löydetään vasta työpaikoilla ja 
harrastuksissa. Kouluissa ja päiväkodeissa on enemmän altistuneita, 
mutta vähemmän varsinaisia jatkotartuntoja. Opettajien ja päiväkodin 
työntekijöiden maskien käyttö ei vielä näy luvuissa. Tavoitteena oli 
vähentää työntekijöiden joutumista karanteeniin, mutta tosiaan näitä 
muutoksia emme vielä näe näissä luvuissa. 

Koska vain noin puolet tartuntojen lähteistä voidaan tällä hetkellä 
jäljittää, on tarpeen, että rajoitamme sosiaalisia kontakteja, ja siihen 
nämä uudet koronarajoitukset nimenomaan tähtäävät. Kolme viikkoa 
kestävien tiukennettujen rajoitusten ja suositusten ajan toivotaan 
pysäyttävän epidemian leviämisen alueella. Jos näin ei käy, 
tarkastelemme toki uudestaan rajoituksia ja katsotaan, mitä voimme 
sen jälkeen tehdä, mutta käytännössä kuten sanoin, niin kaupungit 
ovat etäopetusta lukuun ottamatta laittaneet käytännössä koko 
päätösvaltansa ja mahdollisuutensa nyt pöytään. 



Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoontumiset Etelä-Suomen AVIn 
päätöksellä, kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja 
yleisökokoontumiset kielletään määräajaksi kuitenkin siten, että 
korkeintaan 10 henkilön lakisääteisten ja sääntömääräisten kokousten 
järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan 
varmistaa. Tämä merkitsee, että myös Vantaalla perutaan kaikki sisällä 
ja ulkona tapahtuvat yleisötilaisuudet, mutta niitä korvaavat 
monipuoliset verkkotapahtumat verkossa kuitenkin. Mikä siis on 
yleisötilaisuus? Esimerkiksi kauppatori on ammattimaista toimintaa, eli 
tavanomainen toritoiminta voi jatkua, mutta satunnaisesti 
järjestettävät joulutorit sen sijaan katsotaan yleisötilaisuudeksi ja sen 
takia ne ovat tällä hetkellä kiellettyjä. 

PKS-koronakoordinaatiotyöryhmä suosittelee, että lähikontaktit 
rajoitetaan perheen tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten 
piiriin. Korostan tätä - pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten 
piiri, se on ehkä vähän vaikeasti sanottu, mutta kannattaa muistaa, 
että täällä pääkaupunkiseudulla joka toisen oven takana asuu vain yksi 
ihminen, ja sen takia myöskin on tärkeätä, että näitä rajoituksia 
myöskin tällaisissa yhden hengen talouksissa noudatetaan, että vain 
pysyvien läheisimpien ystävien kanssa nyt tavataan. 

Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella 
järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuvat 
suositellaan rajattavaksi vaan myöskin hyvin suppean lähiomaisten 
joukkoon. 

Nämä kaikki suositukset pääsääntöisesti ovat voimassa siis tästä 
päivästä aina 20.12. saakka. Näin on myöskin harrastustoiminnan 
osalta. Kaikki organisoitu harrastustoiminta, mukaan lukien taiteen 
perusopetus, keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden 
harrastusto iminta myös ulkona. Kaikki y l i 20-vuot ia iden 
harrastustoimintakin ulkokentillä siis perutaan, mutta niin sanottu 
junioriharrastustoiminta, eli alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu 
ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai 
sarjatoimintaa ei kuitenkaan järjestetä, uusia vuoroja ei nyt myönnetä. 
Ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella 
kuntalaisten käytössä, valvontaa sekä nuoriso-ohjaajien läsnäoloa 
kentällä lisätään turvavälien säilymisen varmistamiseksi. Nyt kun 
nuorisotalot menivät kiinni, niin nuorisotyöntekijät siirretään 
jalkautuvaan nuorisotyöhön. 

Pukukopit, huoltorakennukset pidetään nyt suljettuna. Koululiikunta 
toteutetaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa. Kilpa- ja 
huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet sen sijaan 
turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen 



perustuvalle ammattilaisurheilulle opetus- ja kulttuuriministeriön 
määritelmän mukaisesti. Myöskin se turvataan maajoukkuetoiminnalle, 
olympiakomitean tukiurheilijoille ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
apurahaurheilijoille yhteistyössä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian 
kanssa. Vantaalla kuvataidekoulu, aikuisopisto ja musiikkiopisto 
siirtyvät etäopetukseen. PKS-koordinaatioryhmä suosittelee näitä 
kaikkia toimenpiteitä myöskin yksityisen sektorin toimijoille. 

Julkiset tilat suljetaan lähes kaikki. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
kaupunkien kaikkia sisäliikuntatiloja, kulttuuritaloja, museoita ja 
nuorisotiloja. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, 
perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen 
käytettävät t i lat p idetään kui tenkin avoinna. Kaupungin 
e lä in lääkär ipä ivystys n i in ikään jatkuu ja vähävaraisten 
kasvomaskijakelu jatkuu. Jokainen kaupunki, niin myös Vantaa, on 
määritellyt ne välttämättömiä palveluita tarvitsevat tilat, jotka me 
tulemme pitämään auki. Kirjastot ovat auki rajatuin palveluin, joihin 
kuu luu ens i s i j a i ses t i pa l ve lu tapana e tukä te i sva raus j a 
itsepalvelulainaus ja palautusautomaatilla välttämätön nopea asiointi 
asiakastietokoneilla, ja tarvittaessa henkilö saa neuvontaa ja apua 
palvelutiskillä. Kaikkien tulee käyttää kirjastoissa, kuten muutenkin 
näissä julkisissa tiloissa, maskeja. Sama suositus koskee myöskin 
yksityisen sektorin toimijoita. 

Jos sitten katsotaan, mitä nämä ovat tarkemmin Vantaalla. Vantaa-
infot Tikkurilassa ja Myyrmäessä pidetään auki, mutta HSL:n arvo- ja 
kausilippujen myynti keskeytetään toistaiseksi Vantaa-infoissa. HSL:n 
lippuja voi ostaa automaateista. Nuorisotilat suljetaan, mutta nuorten 
aikuisten palveluissa suunnitelmalliset kotikäynnit toteutetaan 
etäyhteyksin. Etsivän nuorisotyön pienryhmätoiminta siirtyy verkkoon 
ja toiminnassa otetaan käyttöön keväällä käytössä olleet digitaaliset 
palvelut. Nuorten työpajat kuitenkin toimivat edelleen hybridimallilla, 
sillä ne edellyttävät läsnä olevaa tukea. 

Työllisyyspalvelujen palvelut siirtyvät verkkoon ja puhelimeen. Asiakas 
tavataan fyysisesti vain poikkeustapauksessa. Kuntouttavan 
työtoiminnan palvelut pidetään edelleen auki. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on asiasta päättävä viranomainen. Etäpalveluita 
käynnistetään oheen, mutta pääsääntöisesti tässä työssä tarvitaan 
läsnä olevaa tukea. 

Vantaa pitää asukastilat auki vain siltä osin, että siellä voi saada 
digineuvontaa. Hävikkiruuan sekä maskijakelua tarjotaan niin ikään 
Vantaan kaupungin asukastiloissa. Yhteisen pöydän verkoston toiminta 
jatkuu edelleen. Ruoanjakelijoita ohjeistetaan toimimaan turvallisesti. 
Emme järjestäneet sitä varsinaista katettua yhteisruokailua, mutta 



Yhteinen pöytä jatkaa toimintaansa siten, että ruokakasseja voi 
Yhteisen pöydän palvelupisteistä ja yhteistyökumppanipisteistä 
edelleen hakea.  

Asuntovuokrauksen asiakaspalvelupisteen käyntiasiointi on avoinna 
vain erikseen sovittaessa, ja tämä kaupungintalokin on nyt suljettu 
tästä päivästä lähtien yleisöltä. Nämä kaikki olivat voimassa siis aina 
20.12. saakka. 

Toisen asteen opetus, nyt toisen asteen koulut, kuten lukiot, 
ammatilliset oppilaitokset, Varia Vantaalla siirtyvät etäopetukseen. 
Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta 
t a r j o t aan muun muassa e r i t y i s ope tukses sa o l ev i l l e j a 
kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä 
tarvitsevil le opiskelijoi l le. Etäopetukseen si irrytään uuden 
arviointijakson alkaessa viimeistään 3.12. elikkä tämän viikon 
keskiviikkona lukien, mutta meillä Vantaalla hieman aikaisemmin jo 
eräin osin. Esimerkiksi Vantaan suomenkielisen toisen asteen 
koulutuksessa jo 2.12. lukien, ammattiopisto Variassa viimeistään 
myöskin 2.12. lukien, ja ruotsinkielisissä toisen asteen koulutuksissa 
siirrytään tänään jo etäopetukseen. Lähtökohtana tässä oli se, että 
tosiaan uuden jakson alkaessa siirrytään etäopetukseen ja 
mahdollistetaan kuitenkin käynnissä oleva koe- ja näyttötutkintojen 
suorittaminen, että niitä ei keskeytetty. Toisen asteen etäopetus jatkuu 
aina tämän vuoden loppuun saakka, eli 31.12. saakka, että tässä on 
hieman pitempi aika. 

Vanhojen tansseista on meiltä paljon kysytty, että mitä tapahtuu. 
Vanhojen tanssien harjoittelu lähiopetuksena aloitetaan Vantaalla 
tammikuussa ja esitystapa päätetään 15. tammikuuta PKS-
lukioryhmässä. Kuten jo aikaisemmin totesin, niin kuvataidekoulu, 
musiikkiopisto ja aikuisopisto siirtyvät etäopetukseen.  

Varhaiskasvatuksessa on annettu paljon hygieniaohjeistusta. Niitä 
kerrataan henkilöstön kanssa eräänlaisena muistutuksena, ja 
lapsiryhmien henkilöstön osalta toimitaan mahdollisimman erillään 
muista vain oman ryhmän kanssa. Tässä on luettelo myöskin joulun 
ajan varhaiskasvatuksen järjestelyistä, josta ilmenee, että päiväkodit 
ovat meillä auki tuonne aattoon asti, mutta meillä on kuitenkin myöskin 
joululomien aikaan pienalueilla päiväkoteja auki tarpeen mukaan. Eli en 
ehkä käy tätä luetteloa, toivottavasti se näkyy sinne verkon päähän. 

Mennään sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteisiin. Vammaisten 
työ- ja päivätoiminta keskeytetään nyt Vantaalla päivystävää yksikköä 
lukuun ottamatta. Asumisyksiköissä tullaan järjestämään korvaavaa 
toimintaa. Päivystävä yksikkö ylläpidetään vanhempien työssäkäynnin 



mahdollistamiseksi, ja riittävä ohjaus ja työntekijäresurssi pesula- ja 
siivoustoimintojen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen on siis olemassa. 
Vanhusten päivätoiminta keskeytetään ja tuotetaan kuntouttava 
päivätoiminta kriittisille ryhmille, kuten omaishoitajat, jalkautuvana 
toimintana. Tarvittaessa käynnistetään etätoimintaa. 

Kotisairaalatiimin rinnalle voidaan muodostaa kevään tavoin 
pandemiapotilaiden kotisairaalatasoinen pandemiatiimi. Tiimin 
tarkoituksena on tukea ja hoitaa niitä pandemiapotilaita, jotka voidaan 
hoitaa kotona tai palvelutalossa. Pandemiatiimi on valmiustilassa ja 
voidaan tarpeen mukaan käynnistää vuorokauden kuluessa.  

Kasvomaskeista – maskien käyttöä siis suositellaan kaikille yli 15-
vuotiaille aina julkisessa tilassa, liikenteessä, takseissa kuljettajille ja 
matkustajille, työpaikoilla, kun turvavälejä vuorotyötilassa tai muita 
hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan. Erityinen 
huomio sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja 
asiakastyössä, julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa käytetään maskeja, 
toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä ja 
harrastustoiminnassa. Elikkä siis käytännössä aina kun kohtaamme 
toisen ihmisen, niin nyt käytetään maskeja, niin työn kuin 
yksityiselämän puolella. Varhaiskasvatuksen henkilöstö käyttää niin 
ikään maskeja, jos se vain on suinkin mahdollista. Aikaisemminhan on 
annettu jo kasvomaskin käyttösuositus myös yläkoulun 7-9-
luokkalaisille. Yläkoululaisille kaupungit ostavat ja hankkivat maskit, 
mutta toki myöskin omia kasvomaskeja voi käyttää. 

Kasvomaskien jakelupisteet vähävaraisille ovat avoinna edelleen. 
Koronatilanne on vaikeuttanut Vantaan kaupungin tiloissa toimivien 
yritysten ja yhteisöjen toimintaa. Siksi kaupunki on päättänyt myöntää 
harkinnanvaraisesti 2 kuukauden vuokrahyvityksiä ajalle 1.11.–31.12. 
niille yrityksille ja yhteisöille, joiden toimintaan toimivaltaisen 
viranomaisen asettama rajoitus on merkittävästi vaikuttanut. Elikkä 
niille, joille sekä valtion, AVIn että kaupungin asettamat rajoitukset 
ovat merkittävästi vaikuttaneet toimintaan. Vuokrahyvityksen 
suuruudessa huomioidaan toiminnan ja siihen kohdistuvan rajoituksen 
laatu. Mikäli viranomaisten asettama rajoitus ei ole suoranaisena 
esteenä toiminnalle, mutta heikentää oleellisesti toimintaedellytyksiä, 
vuokrahyvitys voidaan myös myöntää myöskin osittaisena. Erityisesti 
huomioidaan sellaiset vuokralaiset, joiden toiminnan edellytysten 
heikkeneminen johtuu merkittävässä määrin Vantaan kaupungin 
toiminnasta. Mikäli kaupunki estää asiakkaiden pääsyn yrityksen tai 
yhteisön tiloihin esimerkiksi sulkemalla kiinteistön, vuokrahyvitys 
myönnetään täysimääräisenä. Omille konserniyhtiöillemme ei 
ku i tenkaan myönnetä vuokrahyv i tyks iä . Vapaamuoto iset 



vuokrahyvityshakemukset tulee toimittaa 15.1.2021 mennessä Vantaan 
kaupungin kirjaamoon. 

Vantaan kaupunki on siirtynyt laajaan etätyöhön ja etätyötä tehdään 
kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa on tilapäisestikin mahdollista. 
Kasvomaskeja tulee kaikissa läsnä työssä olevien kohtaamisissa 
käyttää, ja täällä käytävillä liikuttaessa aina kun mennään oman 
huoneen ulkopuolelle, ja käytetään omassa työtilassakin, jos se on 
yhteiskäyttötila. 

Kaupungin ajoneuvon käytön osalta suositamme välttämään työpäivän 
aikana turhaa matkustamista samassa ajoneuvossa, ja korostamme 
edelleen maskien käyttöä, jos mukana on asiakkaita. Koronapandemian 
vuoksi jo asetettujen rajoitusten takia tehtävät lakkaavat tai 
olennaisesti vähentyvät joiltakin työntekijöiltä. Näissä tapauksissa 
esimies selvittää ensin mahdollisuudet tarjota muuta työtä omassa 
yksikössä joko läsnätyönä tai etätyönä. Jos muuta työtä ei ole omassa 
yksikössä, selvittäisi myös mahdollisuudet sopia vuosilomasta, 
lomarahavapaasta ja säästövapaasta. 

Vantaa on käynnistänyt myöskin uudelleen resurssikeskuksen, eli 
henkilöitä voidaan siirtää myöskin nyt niille aloille, jossa työtehtävät 
ovat kasvaneet, erityisesti sosiaali- ja terveystoimeen. 

Tästä etätyöstä vielä kiinnitän huomiota siihen, että valtaosahan 
meidän työntekijöistämme on läsnä työssä, koska näitä, kuten sosiaali- 
ja terveystointa, perusopetusta tai katu- ja puistotyötä, ei voi tehdä 
käytännössä etätyönä. Jos oma henkilöstö on läsnä työssä, niin silloin 
olemme edellyttäneet, että myöskin esimiehet ovat pääsääntöisesti 
läsnä työssä, koska esimiehen tärkein tehtävä on kuitenkin tukea sitä 
omaa henkilöstöään ja olla läsnä. 

Vantaan kaupunki on tehostanut tiedotustaan koronasta. Kampanjat 
näkyvät täällä nyt katukuvassa ja netissä. Katujen diginäytöillä on 
menossa On väliä -kampanja joulukuun puoleenväliin asti. 
Bussipysäkkimainoksissa kerromme Stop corona -viestillä. Sama viesti 
on myös kauppakeskuksissa aina tammikuun puoliväliin asti. 
Kaupungin nettisivujen koronakokonaisuudesta löytyy nyt uutena tiedot 
muun muassa koulu- ja päiväkotikohtaisesti karanteeneista, eli käykää 
katsomassa osoitteesta www.vantaa.fi/koronavirustilanne. 

Olemme erityistä huomiota kiinnittäneet monikieliseen viestintään. 
Vantaallahan puhutaan 147 kieltä ja olemme Suomen kansainvälisin 
kaupunki. Vantaan koulujen omien äidinkielen opettajien kanssa on 
kuvattu koronainfovideoita monilla kielillä. Yhdeksällä kielellä tietoa 
jakava koronapaku on uudelleen teipattu ulkonaisesti koronapakun 



näköiseksi ja se alkaa kiertää aluekeskuksia. Sinne on tarkoitus ottaa 
mukaan myöskin jalkautuvia työpareja kiertämään keskusta 
tarkemmin. 

Selvitämme Vantaan liittymistä mukaan Espoon monikieliseen 
chatbottiin. Tämä älyrobotti toimii käsittääkseni 100 eri kielellä. 
Valmistelemme myös monikielistä suorapostitusta kaikille asukkaille, ja 
viikko sitten tapasin maahanmuuttajajärjestöjen johtajat sekä 
uskonnoll isten yhteisöjen johtajat täällä kaupungintalol la. 
Keskustelimme erityisesti koronarajoituksista ja viestimisestä omalle 
yhteisölle, ja palaute ja yhteistyö on ollut aivan erinomaista. Monet 
imaamit ovat esimerkiksi lähettäneet minulle kopioita siitä, minkälaista 
ohjeistusta on laitettu moskeijan oville, miten esimerkiksi kaikkein 
ruuhkaisimmat rukoustilaisuudet, kuten perjantairukoukset, on nyt 
peruttu kokonaisuudessaan - moskeijaan otetaan vain 20 henkilöä 
kerrallaan - ja miten varautumista ovat uskonnolliset yhteisöt 
muutenkin parantaneet. Myöskin monet maahanmuuttajajärjestöt ovat 
soittaneet oman järjestönsä henkilöt lävitse. 

Eli lähiviikot ovat nyt ratkaisevia. Nyt on tärkeätä, että noudatetaan 
suosituksia. Kaupungit ovat ottaneet käyttöön peruskoulujen 
etäopetukseen siirtymistä lukuun ottamatta siis käytännössä koko 
toimivaltansa ja mahdollisuutensa rajoittaa koronaa. Laajempiin 
sulkuihin tarvitaan muiden viranomaisten päätöksiä, mutta lähdetään 
siitä, että seuraavan kolmen viikon aikana 20.12. mennessä olemme 
saaneet merkittävän muutoksen aikaan. Se on kiinni meistä jokaisesta 
ja siitä, miten tunnollisesti noudatamme nyt tehtyjä linjauksia. 

Eli vetoan kaikkiin vantaalaisiin sekä Vantaalla työn tai muun syyn takia 
liikkuviin: ottakaa suositukset tosissanne, rajoittakaa kanssakäymistä, 
käyttäkää maskia, peskää käsiä, pitäkää turvavälit. Jaksetaan vielä. 
Yhdessä toisiamme kannustamalla kyllä tästä selvitään. 

Tervetuloa seuraavaan koronainfoon ja muuhunkin infoon, elikkä 
infojen sisältöä myöskin laajennetaan. Seuraava infomme pidetään 
17.12. kello 09:30. Sitä ennen tapaamisiin. Oikein hyvää 
itsenäisyyspäivää ja joulun aikaa ja tosiaan tervetuloa uudestaan. 

Kiitoksia teille. Kiitos.


