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3 § Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston 
kokoonpanon muuttaminen 

 

0:39:18 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

 Kiitos puheenjohtaja.  

 Esitämme sekä (konsen) ja kaupunginhallituksen varajäseneksi Heli 

Hakalaa ja niinikään Heli Hakalaa konsernijaoston varajäseneksi. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

 

9 § Asemakaavamuutos 002371, 52 Veromies / Mondo  

 

0:51:36 Valtuutettu Pirjo Luokkala 

 Kiitoksia puheenjohtaja.  

 Tähän asiaan liittyen kysyisin, että voisiko esittelijä kertoa, että minkä 

verran täällä on noita parkkipaikkoja tälle alueelle ajateltu näille asukkaille, jotka tänne 

muuttaa? 

0:52:09 Kaupungininsinööri Henry Westlin 

 Kiitoksia puheenjohtaja.  

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 
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 En pysty ihan heti vastaamaan, mun pitää kelata se tuosta aineistosta, 

tää pysäköintipaikkojen määrä. Mutta vastaan, kun saan luettua tuolta tai löydän 

semmoisen tiedon. Suoraan en osaa valitettavasti vastata. Kohta tulee vastaus. 

 

10 § Vastaus Faysal Abdin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen 
läksyavustaja tueksi koululaisille  

 

0:55:02 Valtuutettu Abdi Faysal 

 Arvoisa puheenjohtaja.  

Kiitän aloitteeni vastaamisesta. 

Tein tämän aloitteen vuoden alusta, koska tukiopetus- tai läksyavustaja 

on tärkeää monelle oppilaalle. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta 

ja varmistaa oppilaan hyvään koulumenestymiseen. Aloitteen vastauksessa todetaan, 

että jonkinlainen tukiopetusta on kaikissa kouluissa. Minusta on toinen asia, vastaako 

nykyiset tukimuodot tämänhetkisiin haasteisiin, mitä koronatilanne on myös 

pahentanut. Haluan peräänkuuluttaa kasvatuksen ja oppimisen toimialaa, että 

kouluissa tulee vahvistaa ja kehittää nykyisiä tukiopetusmuotoja / 

läksyavustustoimenpiteitä, jotka paitsi toimivat entistä paremmin ja myös 

opiskelijaystävällisempiä. Opiskelijoille ja vanhemmille on annettava tietoa 

tukiopetusmahdollisuuksista ja eri tukimuodoista. On tärkeää, että oppilaat saavat 

yksilöllistä tukiopetusta eri aineisiin, jokaisella oppilaalla on tarvittaessa suotava 

mahdollisuus osallistua tukiopetukseen, koska menestyminen opiskelussa on nuorille 

avaimet parempaan elämään. Haluan lopuksi kiitää meidän kaupunkia siitä, että on 

palkattu kouluihin lisää koulunkäyntiavustajia, koska vastaava-, aloitevastauksesta 

todetaan siitä myös, että koulunkäyntiavustajat auttavat myös kotiläksyn teossa 

kouluissa. 

Kiitoksia. 

0:57:01 Valtuutettu Sirpa Kauppinen  

Kiitos hyvästä aloitteesta ja kiitos hyvästä vastauksesta, sillä kyllä tämä 

lukemaan oppiminen ja erityisesti S2, eli suomen kieli toisena kielenä, niin resurssointi 

on haaste, koska meillä on tää osaamistason tason lasku aika suuri. Meidän pitäisi 
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tosiaan saada kaikki (--) [audio- tai yhteysongelma] käyttöön, mutta tärkeää on myös 

se, että meillä on riittävästi ammattilaisia, eli ihan sitä opettajan ammattitaitoa 

annettavissa, eli tukea riittävästi. Mietin sitä, että pitkällä juoksulla meidän varmaan 

kannattaa kopata kiinni siitä, että meidän osaamistaso nousisi, eikä lukutaito laskisi. 

Täähän tarkoittaa sitä, että meidän pitää ihan oikeasti resursoida lisää rahaa siihen, 

että me saadaan sitten oikeasti tukea oppilaille niin paljon, kuin he tarvitsevatkaan 

sitä. Nythän sitä ei ole riittävästi. Mutta tässä varmaan monella saralla työskennellään 

ja myös koronapaketista voi olla jotain apua, mutta se, että ilman sitä, että ihan aidosti 

lisätään opetusresursseja ei tästä selvitä. Kiitos myöskin hyvästä työstä näitten 

monikielisten ohjaajien kanssa, sehän on ollut valtavan hyvä, mutta se ei korvaa 

pelkästään sitä, että meidän pitää ihan oikeasti puuttua ja resursoida myöskin tätä 

perustukiopetusta ja kaikkea kolmiportaisen tuen muotoja. 

0:57:01 Valtuutettu Eeva Tikkanen 

 Kiitoksia, puheenjohtaja. 

Kiinnitin huomiota tässä valtuutetun aloitteeseen annetussa 

vastauksessa, että läksytukikerho on Vantaalla olemassa kaikissa, vai oliko lähes 

kaikissa kouluissa, jossakin muodossa. Ajattelinkin, että meidän on varmasti hyvä 

tiedostaa se, että onko viestintä koteihin onnistunut riittävällä tavalla, huomioiden eri 

kotikielet myös. Ajattelen, että tämä liittyy osaksi tällaistakin kokonaisuutta, 

mahdollisesti, ja ylipäätään laajemmin vielä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön, 

mihin meidän tulee mielestäni satsata huomattavasti enemmän. Jos joku osaa vastata 

tähän, että lähteekö tämmönen viestintä, mitkä kotikielet huomioiden, niin olisi hyvä 

kuulla. 

Kiitos. 

 

11 § Vastaus Antero Eerolan ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen 
perheiden mielenterveyspalvelut kuntoon, terapiatakuu myös Vantaalle 

1:01:09 Valtuutettu Antero Eerola  

 Arvoisa puheenjohtaja. 

Viime viikon torstaina valtuuston kyselytunnilla kaupunginjohtaja lupasi 

meille, että kaikista koronarajoituksista myös Vantaalla päästäisiin eroon jo lokakuun 
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alkupuolella. Se on aika rohkea aikataulu, mutta se on myöskin hyvä aikataulu. Kohta 

lähes kaksi vuotta Suomi ja koko maailma on räpiköinyt tämän koronapandemian 

keskellä ja on pikkuhiljaa aika siirtyä myöskin tästä tilanteesta eteenpäin, varsinkin 

kun meillä rokotekattavuus alkaa olla hyvissä luvuissa ja ihmiset ovat tietysti lopen 

kyllästyneitä, paitsi tietysti näihin etäkokouksiin, myös ylipäätään kaikenlaisiin korona-

aiheisiin rajoituksiin.  

Valitettavasti on kuitenkin niin, että koronan seuraukset meillä on 

keskuudessamme vielä pitkään. Se tarkoittaa sitä, että tätä jälkihoitoa joudutaan 

tekemään myös Vantaalla, koko Suomessa, ja laajemminkin, vielä pitkän aikaa. 

Koronakriisi on synnyttänyt suomalaiseen yhteiskuntaan hyvinvointi-, oppimis-, hoito-

, hoiva-, terveys- ja myöskin mielenterveysvelkaa. Tämä on oikeastaan se syy, minkä 

takia allekirjoittanut ja 22 muuta valtuutettua jo edellisellä valtuustokaudella, 

edellisenä keväänä, teki tämän valtuustoaloitteen perheiden mielenterveyspalveluista, 

että ne saatais kuntoon ja myöskin, että Vantaalla harkittais tällaista terapiaatakuuta. 

Tästä aloitevastauksista on sanottava, että se on erittäin huolellista työtä, se on pitkä 

ja se on perusteellinen, ja siinä on paljon oikeasti informaatiota myöskin siitä, 

minkälainen meillä nuorten ja perheiden tilanne nimenomaan mielenterveysongelmien 

ja mielenterveyspalveluiden suhteen on. Todella kehotan ihan informaatiomielessä 

myöskin kaikkia valtuutettua lukemaan aloitevastauksen, koska siitä selviää monia 

asioita ja siitä selviää myöskin monia huolestuttavia asioita. Meillä on 

keskuudessamme ja meillä on käsissämme tällainen jonkinlainen 

mielenterveyspommi. Se erityisesti kohdistuu meidän nuoriin ja se on semmonen 

työmaa, johonka meidän pitää kyllä panostaa tässä jatkossa erittäin voimakkaasti.  

Tämä vastaus on hyvä ja se on perusteellinen, mutta siinä oikeastaan ei 

tulla minkäänlaisiin johtopäätöksiin. Se on ehkä vastauksen suurin ongelma, eli ei 

puhuta siitä, miten tästä eteenpäin pitäisi nyt toimia. No, meillä on niin erikseen 

valtuustoon ilmeisesti tulossa ainakin tiedoksi merkittäväksi koronasta toipumisen 

ohjelma, jota ymmärtääkseni tänään kaupunginhallituksessa aiemmin päivällä 

käsiteltiin. Täytyy sanoa, että sen takia, että tästä puuttuu johtopäätökset, tekisi 

melkein mieli esittää aloitevastauksen palauttamista. Mutta ehkä on itse asian 

etenemisen kannalta parempi, että en tee sitä nyt tässä yhteydessä. Ymmärsin, että 

tätä aloitevastausta on myöskin käsitelty huolellisesti kaupunginhallituksessa ja on 

tarkoitus, että kaupunginhallitus saisi eteensä jonkinlaisen suunnitelman tai 
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jonkunlaisen asiakirjan siitä, miten näitä aloitteessa mainittuja mielenterveyspalveluita 

lähettäis myöskin Vantaalla viemään eteenpäin osana tätä koronasta toipumisen 

strategiaa. Tässä yhteydessä olisikin ehkä mielenkiintosta kuulla, vaikkapa 

kaupunginhallituksen puheenjohtajalta, minkälaisia selvityksiä kaupunginhallitukseen 

on tästä asiasta tulossa ja miten kaupunginhallitus aikoo tässä asiassa edetä. Olisin 

pyytänyt, jos se vain suinkin on mahdollista. 

1:05:23 Valtuutettu Pirjo Luokkala 

 Kiitoksia, puheenjohtaja ja kiitoksia Eerola, plus 22 muuta valtuutettua, 

jotka ovat tehneet todella ajankohtaisen aloitteen. 

Ei voi muuta sanoa, että te ootte ennakoineet hyvin tämä meidän tulevan 

tilanteen. Nimittäin, jos kouluterveyskyselyä katsoo, niin juuri nämä 

mielenterveysongelmat on se iso ongelma meillä, ja nuorilla erityisesti. Kun on 

seurannut tätä uutisvirtaa ja näitä, mitä hallitus aikoo tehdä tämän hoitotakuun osalta, 

niin 2023 on tulossa todennäköisesti, jos hallituksen kaavailut menee kuten 

suunniteltu, voimaan se viikon hoitotakuu. Mehän ei vielä tarkalleen tiedetä, kuuluuko 

siihen nämä mielenterveyspalvelutkin, mutta täytyy kyllä sanoa, että olipas kyllä 

ajankohtainen aloite.  

Kiitos. 

1:06:27 Valtuutettu Tuire Kaimio  

 Kiitos puheenjohtaja. 

Peruin puheenvuoropyyntöni, tuli väärään kohtaan. Laitoin sen tuonne 

alemmas. 

1:06:43 Valtuutettu Matilda Stirkkinen 

 Kiitos puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut, virkahenkilöt ja muut kokoukseen osallistujat.  

Tämän valtuustoaloitteen aihe on erittäin tärkeää, me sosialidemokraatit 

halutaankin kiittää kattavasta aloitevastauksesta ja vastauksen viestihän on tosi 

selkeä, eli Vantaan mielenterveyspalveluiden tilanne on tosi kestämätön. Tilanne on 

ollut haastava jo aikasemmin, mutta pandemia on pahentanut ongelmia entisestään 

ja nostanut aihetta enemmän esiin myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Me 
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demarit ollaan meidän vaaliohjelmassakin sitouduttu nopeuttamaan ja helpottamaan 

mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyä.  

Aloite vastauksesta käy ilmi, että Vantaan kaupungin on tällä hetkellä 

lähes mahdotonta hoitaa riittävällä tavalla kuntalaisten mielenterveysongelmia. 

Vastauksessa todetaan, että palveluiden piiriin pääsevät henkilöt ovat entistä 

huonokuntoisempia ja ongelmat entistä haastavampia. Tämän vuoksi esimerkiksi 

Nuortenkeskus Nupissa uusia asiakkuuksia ei voida aloittaa saman tapaan kuin ennen 

ja varsinainen asiakkuus alkaa todellisuudessa vasta noin 2–4 kuukauden kuluessa 

yhteydenotosta. Uusi Nuortenkeskus Nuppi olisi siis erittäin tarpeellinen.  

On arvioitu, että kuluvana vuonna 2021 mielenterveyteen liittyvät käynnit 

tulee kasvamaan noin 50 % verrattuna vuoteen 2019. Vantaan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen on siis pystyttävä vastaamaan tähän tarpeeseen jo tulevana vuonna 

2022 ennen hyvinvointialueisiin siirtymistä. Pitkittyneet ja hoitamattomat 

mielenterveyden ongelmat kasvattavat merkittävästi myös itsemurhariskiä. On hienoa, 

että tähän haasteeseen on reagoitu koronaelvytyspakettia valmistellessa, kehittäen 

konkreettisia toimia etenkin nuorten mielenterveysongelmien ratkaisemiseksi. Tulee 

kuitenkin huomioida, että laadukkaiden mielenterveyspalvelujen tulisi olla kiinteä osa 

sosiaali- ja terveyspalveluita, ei erillinen projekti. Mielenterveysongelmat eivät 

myöskään rajoitu vain nuoriin ja erityisesti vaikeimmat sairaudet koskettavat aina koko 

perhettä. Tässä vastauksessa mainitaan, että opiskeluhuollossa ei aina voida 

toteuttaa lain mukaisia määräaikoja, jossa pääpaino on siinä ennaltaehkäisevässä 

työssä. On hienoa kuulla, että tähän on reagoitu kehittämällä koko opiskeluhuollon 

yksikön mielenterveysosaamista. On hyvä myös pistää merkille, että viime vuoteen 

verraten lähetteen erikoissairaanhoito ovat kasvaneet 25 %. Tämä osaltaan taas 

kertoo sekä kasvaneesta hoidontarpeesta, että entistä vaikeammista ongelmista, joita 

emme perusterveydenhuollossa voida ratkaista.  

Olemme valmistelemassa Vantaan ja Keravan yhteisen 

hyvinvointialueeseen siirtymistä ja samalla hallitus valmistelee seitsemän päivän 

hoitotakuun toteuttamista. Meidän on siis mahdollista ratkaista meidän käsissä oleva 

haaste. On tärkeätä, että syksyn talousarvioneuvotteluissa me otetaan vakavasti ja 

teemme kaikkemme Vantaan mielenterveyspalveluiden parantamiseksi. Mieli ry:n 

mukaan erityisiä riskitekijöitä sairastumiselle perheessä ovat köyhyys, 
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päihdeongelmat ja vakavat vuorovaikutusongelmat lapsen ja vanhemman välillä, 

samoin esimerkiksi koulukiusaaminen ja yksinäisyys. Meidän tulee taata, että 

jokaisella on mahdollista päästä edellä mainittujen palveluiden piiriin, eikä se saa olla 

ihmisen lompakon paksuudesta kiinni. 

1:10:08 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala 

Kiitos puheenjohtaja.  

Kiitos tosiaan hyvästä aloitteesta ja myös erityisen hyvin valmistellusta 

vastauksesta kaupunginhallitukselle, jonka kaupunginhallitus nyt on antanut 

eteenpäin valtuustolle.  

Tämä asiahan ei ole millä tavalla uusi, mielenterveyspalveluiden 

haastava tilanne Vantaalla, tai koko pääkaupunkiseudulla, on ollut jo pitkään tiedossa 

ja siihen on eri ryhmät vuosien varrella jo esittäneet ja saaneetkin pieniä parannuksia 

resursseihin budjettikäsittelyn yhteydessä. Tässä kysymyksessä valitettavasti korona 

on tuonut sitten aivan uudenlaista lisähaastetta ja varmasti voidaan voimme kaikki 

yhtyä siihen, pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka näitä palveluketjuja 

voidaan parantaa siten, että mahdollisimman paljon panostaa ennaltaehkäisevien 

palveluihin ja toisaalta huolehtia siitä, että perusterveydenhuollon puolella palvelut 

ovat riittäviä niin, että mahdollisimman harvan tarvitsisi turvautua erikoissairaanhoidon 

palveluihin, joita kuitenkin niitäkin tarvitaan.  

Vastauksena Antero Eerolalle siis todettiin, että tässä on poikkeuksellisen 

perusteellinen aloitevastaus, jossa hyvin on kuvattu ne haasteet ja voidaan sanoa, 

että kaikki ryhmät yhtyvät siihen, että näiden palveluiden kehittämisen tarve on 

erityisen suuri. Samanaikaisesti haasteena tietenkin on, että ei ole yhtä 

poppaskonstia, edes rahaa, jolla tämä nyt ikään kuin yhtäkkiä ratkeisi. Ajattelin itse 

näin, että olisi hienoa, jos tästä valtuustosta löytyy yhteistä tahtotilaa, että lähtisimme 

tekemään kehittämisohjelman, jolla vähitellen päästäisiin tämän aloitteen 

tavoitteeseen, että Vantaallakin toteutuisit terapiatakuu ja hoitoon pääsy 

mahdollisimman pikaisesti. Samanaikaisesti on pakko todeta myös se, että erityisesti 

lasten ja nuorten osalta, nyt kun sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus etenee ja 

valmistelutyöt tehdään nyt kovaa vauhtia väliaikaisessa hallinnossa ja päätöksiäkin 

aletaan kaupungin puolella jossain vaiheessa irtautumiseksi tekemään, siinä 

yhteydessähän myös on päätetty lainsäädännöllä siirtää kouluterveydenhuolto ja 
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myös psykologi-, kuraattoripalvelut, nyt hyvinvointialueille. Siinä yhteydessä on 

äärimmäisen tärkeää varmistaa, että palveluiden saatavuus ei heikkene, vaan 

toivottavasti jopa voisi parantua, ja että yhteisöllinen oppilas-, opiskeluhuoltotyö, jota 

jota kouluilla tehdään, voisi jopa vahvistua eikä heikkenisi kuten on tämän 

lainsäädännön hyväksymisen yhteydessä erittäin monista tätä työtä tekevien 

taustajärjestöistä epäilty, että tapahtuisi. Siinä on myös Vantaan kaupungin kasvatus-

, opetustoimen ja tulevan hyvinvointialueen välillä kyettävä luomaan sellaiset 

yhteistyötavat, jotta meidän lasten ja nuorten ihan matalakynnyksen palvelutarve tulee 

tunnistettua ja hoitoon pääsy varmistettua sitä kautta. Tässä varmasti me kaikki 

voimme myös osaltamme pyrkiä tekemään mahdollisimman hyvää työtä. Asian 

tärkeys on tunnistettu ja varmasti uskon, että tullaan tekemään myös vielä tarkempia 

kirjauksia, esimerkiksi nyt talousarviokäsittelyn yhteydessä, strategian käsittelyn 

yhteydessä siitä, miten voimme tätä asiaa mahdollisimman nopeasti edistää ja 

parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta Vantaalla. 

1:13:45 Valtuutettu Vaula Norrena 

 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Tämä aloite on todella tärkeä ja hyvä, että se on tuotu nyt ja erittäin hyvä 

pitkällinen vastaus. Johtopäätöksetkin sieltä mielestäni löytyivät, siellä selvästi 

sanottiin, että resurssipula on, mikä on ja resursseilla tätä paljon voidaan ratkaista. 

Meillähän on tänään kaupunginhallituksessa käsitelty koronasta toipumisohjelmaa, 

jossa muun muassa mielenterveyspalveluihin olisi tulossa kolme psykiatrista 

sairaanhoitajaa terveyskeskuksiin, Nuppiin olisi tulossa psykiatri, kolme 

sairaanhoitajaa ja yksi psykologi. Tämähän ei tietenkään riitä mihinkään, koska 

Nuppiin on tällä hetkellä 43 vuorokauden jono ja terveyskeskuksiinkin on 

mielenterveysjonossa parisataa ihmistä. Se toinen Nuppi, mitä täällä pyydettiin, me 

olemme Vihreät kysyneet sille jo hinnan. Sen hinta olisi 500 000 euroa, jos 

perustettaisiin toinen Nuppi Länsi-Vantaalle. 15 kuraattoria ja psykologia, kuraattori / 

psykologia, seitsemän ja kahdeksan, yhteensä maksaisi 750 000 euroa 

varhaiskasvatukseen, joka myöskin Vihreitten aloitteesta sinne näitä työpareja alettu 

saamaan, mutta niitä on vasta 20 päiväkotiin, kun meillä on 120 päiväkotia. Enemmän 

tarvittaisi, koska siellä se ennaltaehkäisy tapahtuu, siellä, missä ne ongelmat ovat 

pieniä vielä. Hienosti tässä vastauksessa, tässä on vaikka minkälaisia lääkkeitä, 

vanhemmuustaitojen ohjausta, vaikka minkälaista, mitä voidaan tehdä, jos vain rahat 
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riittävät. Kyllä tämä aika paljon rahakysymys on. Kuitenkin se on rahakysymys myös 

sillä tavalla, että jos siihen ei nyt raaski laittaa rahaa, niin kalliimmaksihan se tulee. 10, 

100 ja 1000 kertaa kalliimmaksi kuin tällä hetkellä mielenterveyssyyt on suurin 

eläköitymisperuste nuorilla.  

Kiitos. 

1:16:10 Valtuutettu Carita Orlando 

Kiitos puheenjohtaja. 

Haluan sanoa kiitokset valtuutettu Antero Eerolalle, joka on tehnyt tämän 

aloitteen. 

Tämä ongelma on todella räjähtämässä meidän käsiin. Mä oon itse 

henkilökohtaisesti törmännyt nyt kahteen nuoreen, jotka aivan käsittämättömästi eivät 

ole saanut apua, vaikka ovat sitä itse hakeneet. Toinen oli Helsingin puolella, mutta 

täällä Vantaalla toinen nuori terveysasemalta haki itselleen apua ja ei sitä saanut. Mikä 

käsittämättömintä, niin häntä ei osattu ohjata mihinkään eteenpäin. Täällä ihan 

perusasioita vielä hoidettavana, mitkä pystyttäisiin hoitaa ilman rahaakin, mutta tämä 

tarvii rahaa. Mä oon kysellyt näitä tilanteita nyt tuolta Nupista ja perusterveydenhoidon 

puolelta, niin psykiatrisille sairaanhoitajille on 200 potilaan jono. Jonotusaika vaihtelee 

muutamasta viikosta kahteen kuukauteen. Nupissa on myös 200 nuoren jono ja siellä 

voi joutua odottaa kolmesta neljään kuukauteen aikaa, pahimmillaan viisi kuukautta 

olla jonossa. Siellä kyllä pyritään ottaa semmoset, joilla ei oo omaa turvaverkkoa tai 

läheisiäni siinä, tai tilanne on tosi akuutti, mahollisimman nopeesti siihen avun piiriin. 

Mutta se tarkottaa sitte, että ikään kuin vähän vähemmän oireilevat joutuu odottaa 

todella kauan, ja usein tilanne silloin vaan pahenee. Valitettavasti myös terapeuteista 

on suuri pula, eli vaikka sitten olisi oikeutettu terapiaan, niin terapeuttia ei löydy. Siihen 

tarvetta sitten muita toimenpiteitä kuin mitä kaupunki pystyy tekemään, mutta tähän 

on resursseja ja rahaa lisättävä. 

 Kiitos. 

1:18:27 Valtuutettu Marjo Vacker 

Kiitos puheenjohtaja.  

Kiitos valtuustoaloitteesta.  
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Ääneen sanat ei riitä kertomaan tämänhetkisiä tuntemuksia. Saanen 

tuoda välittömät terveiset omasta työstäni erikoissairaanhoidon akuuttipsykiatriasta, ja 

tilanne on huolestuttava. Riittämättömyys henkilökunnalla ja mitkä kolme asiaa meille 

paistaa ovat turhautuminen, kun aikoja ei ole tai ne siirtyvät, sitä kautta luottamuspula, 

jolloin hoidot tai hoitoon hakeutuminen jää, ja stigma, häpeäleima, vaikkakin 

tietoisuutta on lisätty, mutta se on edelleen olemassa. Ketjureaktion välitön estäminen, 

jotta lasten ja nuorten ongelmat eivät siirtyisi tällä hetkellä jo tapahtuneisiin, koko 

perheen, huoltajien, ja ympäristön alueisiin, niin kun huoltajien ja vanhempien 

päihdeongelmat ja mielenterveysongelmat, on tän ketjureaktion päätöksessä. Oon 

myös sitä mieltä, että nopea reagointi jo ennen uuden sotehyvinvointialueen 

siirtymistä, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia. 

Kiitos. 

1:20:01 Valtuutettu Eve Rämö 

 Kiitoksia puheenjohtaja. 

En malttanut olla pyytämättä puheenvuoropyyntöä, kun keskustelu käy 

vilkkaana itselleni niin kovin rakkaan ja tärkeän Nupin ympärillä, eli nuorille matalan 

kynnyksen mielenterveyden tukea. Koen hieman turhautumista siinä, että edellisen 

kauden, kun neljä vuotta ensimmäisen kerran valtuutettuna olin ja joka syksy 

marssimme neuvotteluihin kertomaan, että Nuppi on kriisiytymässä, nuoret tarvitsevat 

lisää rahaa, palkataan edes yksi psykologi lisää, niin ei, emme saaneet tukea näille 

meidän tavoitteille. Me yritimme kertoa koko neljä vuotta, että tilanne on kriisiytymästä. 

Kun nyt laitetaan Nuppiin rahaa, ei selvitä enää muutamalla psykologilla, vaan 

tarvitaan kokonaan uusi Nuppi. Tämä ei ole nopeaa reagointia, tää on ihan meidän 

valtuutettujen vastuulla, että me ollaan annettu Nupin ja nuorten tilanteen kriisiytyä. Ei 

voi muuta kuin katsoa peiliin, ei tässä kohtaa voi kukaan taputtaa itseään olkapäälle. 

Kiitos. 

1:21:16 Valtuutettu Siru Kauppinen 

Kiitoksia. 

Jälleen kerran hyvä vastaus, arvoisa puheenjohtaja. 

En voi kuin kompata kaupunginhallituksen puheenjohtaja Multalan 

huomiota oppilashuollon suhteen. Tämä vaatii tosi paljon aktiivista työtä 
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asiantuntijoiltamme, jotta sujuva hoitoon pääsy paranee. Valtuutettu Norrena toi hyvin 

esiin, mitä tässä tarvitaan, että ongelma ratkaistaan. Muistutan vielä, että 90-luvun 

laman säästöistä syntyi todella suuria kustannuksia. ’87 syntyneestä ikäluokasta 20 % 

on mielenterveysongelmia ja 17 % jätti opiskelun pelkkään peruskouluun. Tämä näkyy 

koko ajan yhä lovena taloudessa. Kalleinta, mitä voimme tehdä nyt koronakriisin 

hoidossa, on pihistely terapiassa ja tuen muodoissa. Tämä 200 potilaan jonot 

psykiatriselle terveydenhoitajalle, jopa viiden kuukauden jonotus Nuppiin, on 

kestämätön. Terapiaa ei saa, koska sitä ei ole saatavilla ja terapia on usein avain 

paranemiseen. Ei pelkät lääkkeet usein auta. Näitä ei tosiaan muutamalla vakanssilla 

paikata, että meidän on nyt ihan pakko hoitaa tämä kunnolla, tai meillä on todella 

vakavat (--) [1:22:36 audio- tai yhteysongelma] vuosikymmenet eteenpäin 

taloudellisesti. Ei puhuta pelkästään inhimillisestä kärsimyksestä, vaan myös Vantaan 

taloudellista tulevaisuudesta. Nyt on aika satsata ihan kunnolla tähän. 

1:23:36 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Säde Tahvanainen 

 Arvoisa puheenjohtaja, vaihdettuani konetta pääsin uudelleen linjoille.  

Arvoisa puheenjohtaja, täällä keskustellaan erittäin tärkeästä ja akuutista 

aiheesta. 

Toivosin, et pystymme käymään sellaista rakentavaa keskustelua, jossa 

löydetään niitä todellisia syitä ja todellisia toimia, joilla voidaan pureutua tähän 

mielenterveydenongelman vyyhtiin, mikä taas jälleen yhteiskunnassamme on 

kasautunut. Edellisen kerran isompi kriisi käytiin 2000-luvun alussa, joka oli ihan 

selkeä kumulaatio 90-luvun laman jälkeen tulevista perheiden ja nuorten, ja myöskin 

aikuisten, haasteista. Mutta erityisten lasten ja nuorten psykiatrian ympärillä. Siihen 

löydettiin vaiheessa toimivia lääkkeitä ja myöskin panostettiin valtakunnallisesti rahaa, 

että sairaanhoitopiirit lähtivät ratkomaan, erityisesti erikoissairaanhoito oli silloin hyvin 

kuormittunut, joka tälläkin hetkellä näyttää siltä. Kun me hyvinvointialueen 

uudistukseen olemme astumassa, mä toivon, että niitten akuuttien toimien lisäksi, mitä 

nyt tässä tulevassa budjetissa ehkä voidaan lisätä, niin tullaan nimenomaan 

panostamaan tämän mielenterveyden koko ketjun ja perheiden hyvinvoinnin ketjun 

selvittelyn. Uskon, että meidän virkamiehistö, joka tekee parhaansa ja tälläkin hetkellä 

valmistelee hankkeita, haluaa hyvän lopputuleman. Mä olen itse työskennellyt useita 

vuosia yläkoulun erityisopettajana ja kun huomasin, että taisi olla Liike Nyt, tällä kertaa 
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oli tehnyt oivan aloitteen, että peruskouluihin tulisi saada psykiatrisia sairaanhoitajia, 

niin jotain tämän tyyppisiä toimia nyt myöskin Vantaalla tarvitaan. Me saatiin Keravalle, 

sille koululle, missä työskentelin, psykiatrinen sairaanhoitaja ja siitä akuuttiapua 

huomattavastikin monissa tilanteissa, joissa tarvittiin hyvin nopea konsultaatio tai 

nuorelle hänelle juttelemaan matalla kynnyksellä, ja siitä ohjattua eteenpäin. Meillä on 

tarve psykologeille, meillä on tarve kuraattoreille, monesti heidän osaamisensa ja 

resurssit menevät kuitenkin diagnosoivampaan ja myöskin vähän vaativampiin 

prosesseihin, joten matalan kynnyksen psykiatrisen sairaanhoidon palvelut koululla 

voisi toimia varmastikin hyvänä mallina. Toinen, mihin toivon panostuksia, on 

perhetyöhön, joka on sitä parasta ennaltaehkäisyä, (jos me) riittävän ajoissa 

perhetyöhön pystymme panostamaan. 

1:26:52 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Pyysin vielä uuden puheenvuoron, mä uskon, että meillä on tässä 

valtuustossa ihan älyttömän paljon ammattiosaamistakin ja sille varmasti on käyttöä, 

kun lähdetään näitä kehittämistoimenpiteitä viemään eteenpäin. Nyt tänään unohdin 

sen sanoa, tänään kaupunginhallitus hyväksyi koronapandemiasta 

toipumissuunnitelman ja se löytyy kaupunginhallituksen sivuilta. Rahoitus sillä 

suunnittelemalla on siinä yleisellä tasolla kerrottu ja myös meille sitä tarkemmin 

esitelty, mut varsinaisesti näistä rahoista päätetään tulevan talousarviokäsittelyn 

yhteydessä. Seuraava vaihe on se, että lautakunnat katsovat tämän 

toimintasuunnitelman läpi, myös näiden mielenterveyspalveluiden kehittämisen 

osalta, ja palveluvelan umpeen kuromiseksi. Siinä sosiaali- ja terveyslautakunnalla on 

suuri rooli katsoa myös asiantuntemussilmällä toimenpiteitä, että ovatko ne sellaisia, 

jotka ovat niitä vaikuttavimpia, joilla me saisimme tätä akuuttia tarvetta paikattua ja 

toivottavasti myös pitkäjänteisemmin kehitettyä. Todella nyt lautakunnilla on seuraava 

vaihe, jossa pääsette katsomaan sitten kaupunginhallituksen tänään hyväksymän 

suunnitelman ja sen tosissaan löytyy jo kaupungin nettisivuilta. Tähän asiaan on jo 

sinällään virkatoimestakin tartuttu ja tehty suunnitelmia sen palveluvelan umpeen 

kuromiseksi, mutta kuten monessa puheenvuorossa on todettu, valitettavasti tilanne 

on myös se, että meillä on ollu monessakin yhteydessä hyviä esityksiä ja joissain 

tapauksissa olemme myös lisänneet resursseja, perustaneet uusia vakansseja, 

laittaneet niille lisärahoitusta. Mut se ei ole välttämättä korjannut tilannetta, jos pätevää 
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henkilökuntaa ei ole ollut saatavissa, emme ole onnistuneet rekrytoimaan, jolloin 

siihenkin on kiinnitettävä huomiota, miten meillä myös johtaminen ja käytännön 

toiminta on organisoitu siten, että saamme meille sitä kipeästi kaivattua 

ammattihenkilökuntaa oikeisiin paikkoihin rekrytoitua. Kannustan kaikkia valtuutettuja 

lukemaan sen toipumissuunnitelman ja perehtymään siihen, sitten tietenkin 

virallisessa käsittelyssä esittämään siihen tietenkin myös tarvittaessa 

parannusehdotuksia. 

Kiitos. 

1:29:40 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Tässä on käyty hyvää keskustelua tästä tärkeästä aiheesta ja näyttää, 

että tällä aloitteella olen ehkä päässyt iskemään johonkin suoneen. On hyvä kuulla, 

että valtuutetut laajasti yli puoluerajojen kantaa huolta tästä ongelmasta ja tämä on 

kirvoittanut laajaa keskustelua. Mä toivon, että sosiaali- ja terveystoimen virkamiehet, 

erityisesti apulaiskaupunginjohtaja, on ollut kuulolla ja huolellisesti kuunnellut tätä 

keskustelua ja myöskin kätkenyt sen sydämeensä. Näyttää olevan aika suuri 

yksimielisyys yli puoluerajojen siitä, että tämä on asiakokonaisuus, jolle pitää nyt 

voimakkaasti tehdä jotakin. Asia toivottavasti etenee nyt valmisteluun ja toivottavasti 

tämä kysymys myöskin on vahvasti esillä sitten tulevan sotehyvinvointialueen 

valmisteluista. Tässä keskustelussa me olemme kantaneet huolta nuorista ja on 

tietysti selvää, että tällainen sosiaalinen eristys tai vaikkapa vuodenkin mittainen 

etäkoulu tuntuu pitkältä nuorten näkökulmasta, koska ikävuosiakin on takana 

vähemmän. Keski-iässä yksi vuosi vierähtää lopulta aika nopeasti. Toisaalta ei 

nuorten vanhemmillakaan ole aina ollut helppoa, eli näissä mielenterveyspalveluiden 

kohentamisessa pitäisi kiinnittää huomiota myöskin vanhempiin ikäluokkiin ja sitten 

myöskin ikäihmisiin. Esimerkiksi ikäihmisten yksinäisyys on tällaisessa urbaanissa 

ympäristössä myöskin meillä Vantaalla ihan oikea, iso yhteiskunnallinen ongelma. 

Tämän keskustelun perusteella olen luottavainen sen suhteen, että tämä aihe etenee 

ja ainakin me Vasemmistoliitossa aiomme myös katsoa tämän asian perään tulevissa 

päätöksenteon vaiheissa. 

1:31:38 Valtuutettu Eeva Tikkanen: 

Kiitos puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. 
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En malta olla sanomatta muutamaa sanaa, ehkä lasten ja nuorten 

valtuutetun roolissa, meillä lasten ja nuorten valtuutetuilla oli mahdollisuus osallistua, 

oliko viime viikolla, ensimmäisen nuorisovaltuuston kokoukseen. Siksi haluan nostaa 

kaksi näkökulmaa, korostaa kahta näkökulmaa. Ensinnäkin lapsiperheiden tuki ja 

vanhemmuuden tuki, sitä me ei voida aliarvioida, että me pienten lasten vanhemmat 

saadaan matalan kynnyksen kotiapua. Perheohjaajia, koutsia, meillähän Vantaalla on 

aivan loistavia perheohjaajaa ja koutseja, joilla on taitoa, osaamista ja aikaa kohdata 

lapsiperheitä ja lapsiperheiden vanhempia siinä monesti tiukankin arjen keskellä. Itse 

toivoisin, että me ei medikalisoida tällaista hyvin luonnollista asiaa, kuin sitä, että me 

pienten lasten vanhemmat ollaan aika ajoin väsyneitä ja uupuneita ihan taustoista 

riippumatta. Siksi kaipaankin sosiaali- ja terveyspuolelle kasvatuksen ja oppimisen 

puolelle ammattilaisten osaamisen vahvistamista kohdata erilaisia perheitä ja erilaisia 

vanhempia. Elikkä ei ole kysymys välttämättä edes hirveän monimutkaisesta asiasta, 

eli tämä tietysti liittyy alalla työskentelevien ihmisten työhyvinvointiin ja hyvään 

johtamiseen, kuten on tullutkin esille. Toinen näkökulma, täällä nuorisovaltuuston 

kokouksessa oli puhumassa psykososiaalisten palvelujen palvelupäällikkö Reetta 

Voutilainen, ja hän esitteli kesällä vantaalaisille nuorille tehtyä kyselyä koskien 

mielenterveyspalveluita ja siinä tuli voimakkaasti esille muun muassa se, että kun 

nuorilla on mielenterveyden haasteita, niin ketkä heitä voi auttaa. He kokevat, että 

heitä voi auttaa ystävät ja omat vanhemmat. Siksi kaikin keinoin, miten me voidaan 

varmistaa, että jokaisella vantaalaisella lapsella ja nuorella olis ystävä, tai kaikilla 

keinoilla, millä me voidaan kitkeä pois koulukiusaamista ja vahvistaa kaikenlaista 

ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä, turvallista hyvää yhdessä tekemisen meininkiä 

kouluissa ja oppilaitoksissa, niin ajattelin, on jo iso ennaltaehkäisevä ele lasten ja 

nuorten mielenterveyden edistämiseksi Vantaalla. Sitten kun nuoretkin mainitsi 

vanhemmat, niin ajattelen, että sen lisäks, et me puhutaan lapsiystävällisestä 

Vantaasta, niin meidän pitää uskaltaa puhua lapsiperheystävällisestä Vantaasta ja 

vanhempien tukemisesta tässä arvokkaassa kasvatustehtävässä. Eli puhuttais myös 

ihan äideistä ja isistä, ja äitien ja isien hyvinvoinnin tukemisesta. Meillä on lisäksi aika 

iso haaste se, että pojat ei hakeudu läheskään niin helposti, kun tytöt 

mielenterveyspalveluiden äärelle. Muun muassa tämmösiä terveisiä 

nuorisovaltuuston kokouksista ja vantaalaisilta nuorilta. 
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1:35:30 Valtuutettu al-Taee 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, virkamiehet. 

Kuuntelen tätä keskustelua ja oon tätä asiaa pohtinut pitkään myöskin 

kansanedustajan roolista ja ajattelisin kysyä, tähän voi kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja tai muu perehtynyt henkilö vastata, että onko meillä tähän akuuttiin 

hätään mahdollisuuksia kutsua reservistä hoitajia? Eli eläköityneitä hoitajia, nythän 

lainmuutosten myötä yli 65-vuotiaitten työllistyminen uudelleen ja ansainta tulee heille 

edullisemmaksi lainmuutosten myötä. Mietin, että onko meillä mahdollisuuksia, kykyjä, 

tähän hätään kutsua reservistä hoitajia paikalle, osaavia, erikoissairaanhoitoon 

tekemään työtään niin, että voitaisiin tämä suma, satojen ja satojen nuorten, ja muiden 

ihmisten, tilannetta helpottaa siksi aikaa, kunnes saamme toiminnan järjesteltyä 

eteenpäin? Koska mä huomaan selkeästikin, että meillä on kykyä keskipitkän 

aikavaiheen suunnitelmia tehdä, mutta nyt tähän superakuuttiin hätään tarvittaisiin nyt 

nopeasti ihmisiä, empaattisia, hyviä, kokeneita, hoitajia lisää, joita ei nyt näytä löytyvän 

muuta kuin ehkä reservistä. Valtakunnallisestihan yli 40 000 hoitajaa on vaihtanut 

alaa, en tiedä pystyykö heitä houkuttelemaan takaisin, ottaen huomioon työn luonteen 

tänä päivänä, kuormituksen. Mutta jos eläkeläisiä saisi tekemään joitain vuoroja, niin 

silläkin pääsisi jo eteenpäin ja tiedän, että tää toiminta on täysin mahdollista ja laillista, 

ja sitä jo harjoitetaan joissain paikoissa. Voiko Vantaa siihen panostaa vielä 

voimakkaammin? 

Kiitoksia. 

1:38:42 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala 

Kiitos puheenjohtaja. 

Ehkä totean valtuutettukollega ja myös kansanedustajakollega Hussein 

al-Taeen pohdintaan sen, että meillähän on tällä hetkellä pulaa terveydenhuollossa 

oikeastaan ihan kaikista henkilöstöryhmistä. Ei vain mielenterveyden puolella, vaan 

myös ihan perusterveydenhuollon puolella, niin hoitajista kuin lääkäreistäkin. Myös 

psykologeista, psykiatreista ja kaikenlaisesta henkilökunnasta. Uskon, et meil on 

pohdittu erilaisia tapoja parantaa meillä työhyvinvointia ja siinä on osin onnistuttukin. 

Tietenkin tämä koronapandemia on nyt tuonut tähän aivan erilaisen haasteen, kun 

meillä on ollut paljon sellaisia tehtäviä, joita meillä kaupungissa ei aiemmin ole ollut ja 

samanaikaisesti palveluvelkaa ja erilaisia haasteita.  
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Erityisesti nyt nuorten osalta mielenterveyden ongelmat ovat kasvaneet 

sitä myötä, että nuoret meillä pääkaupunkiseudulla erityisen pitkää joutuivat olemaan 

esimerkiksi etäopetuksessa. Kaikki ymmärtää, kuten tässä taisi aloitteen 

ensimmäinen allekirjoittaja Eerola todeta, että vuosi on nuorelle erittäin pitkä aika ja 

kun se vielä siihen epävarmaan elämäntilanteeseen muutenkin asettautuu, 

esimerkiksi, kun pyritään jatkokoulutukseen, on se sitten toiselle asteelle tai 

korkeakoulutukseen. Me ymmärrämme tietenkin jo sen elämänvaiheen kokeneena, 

että se ei ole mitenkään vähäpätöistä, että on kestänyt puoltoista vuotta tämä tilanne 

ja pääkaupunkiseudun nuoret on ollut erityisen suurina kärsijöinä. Varmasti uskon, 

että meillä johtavat virkamiehet ovat kuulleet tämän keskustelun herkällä korvalla ja 

lähtevät nyt pohtimaan kaikkia mahdollisia keinoja, joilla voisimme parantaa 

mielenterveyspalveluiden palveluketjua. Puhun palveluketjuista sen vuoksi, että 

ajattelen, että sen pitää ulottua myös sinne erikoissairaanhoidon puolelle ja tehdä 

yhteistyössä kehittämissuunnitelmat myös erikoissairaanhoidon kanssa, jotta voidaan 

puuttua kaiken tasoisiin ongelmiin oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa. Kuten tässä 

on käytetty hyviä puheenvuoroja sen puolesta, että vielä mahdollisimman tehokkaasti 

ennaltaehkäisemään tarjoamalla hyviä, matalan kynnyksen palveluita perheille jo 

neuvolapalveluista lähtien. 

1:41:36 Valtuutettu Manav Phull 

Kiitoksia, herra puheenjohtaja.  

Työntekijöiden pula tässä meillä Vantaalla on ollut erittäin tärkeä ja 

ajankohtainen asia monta vuotta. Tässä esimerkiksi valtuuston puheenjohtaja Sari 

Multalakin äsken mainitsi, että monilla aloilla on ollut meillä pula työntekijöistä. Tässä 

vaan tuli mieleen ja halusin sanoa, että eikö Vantaan kaupunki työnantajana, niin kuin 

monet muutkin työnantajat, ottaa työntekijät ulkomailta? Eikö meillä olisi mitenkään 

mahollisuus työnantajana tehdä yhteistyötä esimerkiksi eri viranomaisten kanssa ja 

muuta, että saataisiin työntekijät, varsinkin sellaiset työntekijät niillä aloilla, joissa on 

erittäin vakava pula, ulkomailta jos nyt niitä kerran ei millään saada Suomesta tai 

kaupungeilta löydettyä? 

Kiitoksia. 
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12 § Vastaus Sirpa Kauppisen, Eve Rämön ja 15 muun valtuutetun 
aloitteeseen sujuva hoitopolku nepsy-lapsille, varhaisesta 

tunnistamisesta tiiviiseen tukeen 

 

1:47:38 Valtuutettu Sirpa Kauppinen  

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Jopa viidennes lasten huostaanotoista johtuu siitä, että tarvittavaa 

psykiatrista hoitoa ei ole annettu ajoissa tai sopivaa hoitomuotoa ei ole tarjolla. Täähän 

maksaa paljon. Tämä maksaa paljon kaupungille ja inhimilliset kustannukset on tosi 

isot, aivan turhaa perheet kohtaavat isoja ongelmia. Koulussa inkluusio ilman 

resursseja on syventänyt ongelmia, tuessa on puutteita, osa lapsista hyötyisi 

pienemmistä ryhmistä. Neuvontaa ei ole, palveluverkko on sirpaloitunut, perheneuvola 

ruuhkautunut, ja jonot vammaispalveluihin ovat pitkät. Lastenpsykiatria on 

ruuhkautunut, kuten tässä aiemmin todettiin, eikä lastensairaalaan aina pääse. Oikea-

aikaista tukea ei usein saa, vanhempien huolta ei kuulla. Ongelma on ollut vuosia 

tiedossa, eikä asiaa ole saatu kuntoon. Vastaus aloitteeseen on kuitenkin huolellinen, 

yhteistyö jokaiseen suuntaan koulusta aina Keravan saakka, tulee rakentaa nyt 

toimiva kokonaisuus ja hyödyntää myös niiden palvelujen kokemus, jotka toimivat. Mut 

näillä rätingeillä kokonaisuus ei nyt toimi ja siihen kannattaa puuttua aika nopeasti, 

kun on tosi kallista tämä nykytila. Parhaimmillaan valtuusto ratkaisee yhdessä 

ongelmia ja tänään on tuotu hyvin esiin haasteita koulujen tuessa ja 

mielenterveyspalveluissa tosi moninaisesti. Tää on kans yksi näitä palasia, jotka pitäis 

saada toimimaan Vantaalla. Toivon, että tähän puututaan nyt hyvin jämäkästi ja 

saadaan toimivat, sujuvat hoitopolut Vantaalla, ja myös Keravalla. 

1:49:26 Valtuutettu Eve Rämö  

Kiitoksia puheenjohtaja. 

Kiitoksia toimialalle tosi kattavasta ja hyvästä vastauksesta. Kuten tässä 

aloitteen vastauksessa todetaan, niin perheet tarvitsevat sekä terveydenhuollon, että 

sosiaalihuollon palveluita ja ilmiön laaja-alaisuus haastaa meidän nykyistä 

palvelurakennetta. Nepsy-lasten ja heidän perheiden avuntarve on todettu koko ajan 

kasvavan ja palveluihin muodostuu pullonkauloja. Palvelun tarve on yksilöllistä ja 

moninaista ja se on se seikka, miksi tämä haastaa meidän palveluverkkoa. Tähän tulisi 

löytää ratkaisuja. Sote-uudistus tuo tilanteeseen varmasti mukanaan uusia haasteita, 
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mutta myös mahdollisuuksia kehittää toimintaa ja palvelukokonaisuutta. Tämä aloite 

on nyt nostanut esiin puutteita ja kehittämiskohteita. Toivotaan, että viimeistään 

hyvinvointialue näihin tarttuu ja lähdetään rakentamaan sellaista kunnollista 

hoitopolkua. Kokonaisuutena voitaisiin todeta, että aloite nostaa näkyväksi sen, miten 

lasten nuorten ja perheiden tukemiseen on kauttaaltaan joka paikassa liian vähän 

resursseja. Tämän lisäksi hoitopolku on pirstaleinen ja palveluverkoissa on aukkoja, 

jotka tässä vastauksessakin todetaan. Myös palvelujen jonot aiheuttaa haasteita ja 

ruuhkautumisen vuoksi avun saamiseen menee aivan liian pitkään. Tämä on myös 

seikka, minkä näkee meillä tuolla lastensuojelussa. Täällä on ehkä paikalla sellaisia 

valtuutettuja ja ehkä Vantaalla kanavallakin katsojia, jotka ei tiedä, että oma arki ja 

leipätyö sujuu tuolla lastensuojelun puolella lasten ja perheiden arjessa. Tämä on 

sellainen asia, mikä on saatettava kuntoon, koska nää lapset ja perheet ei 

automaattisesti kuulu lastensuojeluun, vaan koppi on otettava aiemmin. Meillä tarvii 

olla toimivat peruspalvelut päivähoidossa, peruskoulussa, neuvolassa, ja siellä 

työntekijöillä pitää olla riittävä ammattiosaaminen erityisyyden huomioimiseen ja 

huomaamiseen. Sen jälkeen meillä tulee oleen sellasia palveluita, mitkä ei oo täysin 

ruuhkautuneet niin, että apua saa oikeeseen aikaan. Oikea-aikaisuus vähentää 

kärsimystä ja estää näiden tilanteiden kriisiytymisen. Kiitoksia vastauksesta ja toivon, 

että tähän asiaan löytyy ratkaisu. 

1:51:40 Valtuutettu Norrena 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Todellakin perusteellinen ja hyvä vastaus toimialalta, tuhannet kiitokset. 

Tätä tasoa toivomme sitten muiltakin toimialoilta jatkossa. Perinpohjaisesti on 

selvitetty ja tarkkaan, ja täällä muun muassa näkyy tämä Vihreiden aikoinaan budjettiin 

neuvottelemat kuraattorit, joitten rahoitus on kuitenkin vain vuoteen ’22 loppuun 

saakka. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksesta seitsemän henkilöä, kolme 

psykologia, neljä kuraattoria, toimivat työpareina 29 päiväkodissa. Palaute on ollut jo 

tämä lyhyen kokeilun aikana ollut valtavan hyvä, että täällä saadaan kiinni niitä lapsia, 

joista omat perheetkään eivät vielä hoksaa, että heillä on joitakin ongelmia, joita 

kannattaisi koettaa käsitellä. Ja me ollaan kysytty, jos tämä toimintatapa 

laajennettaisiin kaikkiin meidän päiväkoteihin, niin mitä se maksaisi. Siihen tarvittais 

15 henkilöä lisää töihin, 750 000 euroa se maksaisi. Olisi kyllä kiva, jos joku arvioisi ja 

laskisi, kuinka paljon sillä sitten säästetään rahaa, kun nämä mahdolliset lukihäiriöiset 
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ja muunlaiset neuropsykologisesti oireilevat, ADHD:t ja mitä kaikkia näitä onkaan, et 

heidät saadaan kiinni jo neljä, viis, kuusivuotiaina, ja heille saadaan apua niin, että he 

mahdollisesti kouluun mennessään ovat tolkullisempiä koululaisia ja koulussa saavat 

tukea heti mennessään kouluun. Kuinka heistäkin voi kasvaa hienoja ja hyvin 

koulutettuja työntekijöitä, kun heidän ongelmansa otetaan hoitoon hyvissä ajoin. 

Kiitos. 

1:54:13 Valtuutettu Maija Rautavaara 

Arvoisa puheenjohtaja kiitoksia tästä mahdollisuudesta. 

Puheenjohtajan kone ei toiminut hitaalla, kyllä se oli Rautavaaran omat 

näpit, mitkä toimivat hitaasti. Tämä vastaus oli hirveän kattava ja jotenkin aattelen, 

että se on semmoinen jotenkin peruspaketti, kuvaa kuvaa tämän hetken tilannetta. 

Nostan ihan yhden aika keskeisen asia näin opetusalan ammattilaisena, sen 

koulutuksen, mistä myös vastauksessa mainittiinkin, että millä tavalla pyritään 

varhaiskasvatuksessakin kuin myös perusopetuksessa tuoda sitä koulutusta. Ajattelin, 

että yksi semmoinen keskeinen asia on nimenomaan lisätä sitä osaamista ja vastata 

niihin tarpeisiin, mitä näillä neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla ja nuorilla on juuri 

siihen arkeen, missä ne elävät. Siihen tarvitaan sitä osaamista, konsultaatiota, ja sitten 

kasvatus- ja opetushenkilöstön koulutusta. Sen lisäks, että tarvitaan sitä hoitopolkua, 

mut nimenomaan kasvatushenkilöstön valmiuksia vastata siihen, minkälaisia tarpeita 

ja millä tavalla niihin haasteisiin vastataan siellä lapsen arjessa. 

Kiitos. 

13 § Vastaus Mika Kasosen ja 22 muun valtuutetun aloitteeseen 
koirapuisto Itä-Hakkilaan 

 

1:56:14 Valtuutettu Mika Kasonen 

Kiitos puheenjohtaja. 

En saanut viestikenttään laitettua. Toimin sen johdosta näin. Kiitos. 

Kiitän hyvästä ja kattavasta vastauksesta. Vielä halusin sen verran 

korostaa, että alueella on poikkeuksellisen paljon koiranomistajia. Ymmärrän myös 

sen, että, kuten vastauksessa sanottiinkin, että yksi koirapuisto per vuosi. Siinä on nyt 

tehty kuntalaisaloitekin vastaavasta asiasta, että todellinen tarve sille siellä on. Tässä 
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vastauksessa, kun on mainittuna kaksi koirapuistoa rakennettavaksi ja yksi 

siirrettäväksi, toivon, että tämä Itä-Hakkilan puisto tulisi listan jatkoksi neljänneksi. 

Teoriassa se voitas neljän vuoden päästä saada sinne. Alueen asukkaiden kovin 

kaipaama koirapuisto. 

Kiitos. 

1:57:38 Valtuutettu Tuire Kaimio  

Kiitos puheenjohtaja. 

Näin eläinalan ammattilaisena ja käyttäytymisanalyysin asiantuntijana 

oon tietysti tosi iloinen, että valtuutetut ovat kiinnittäneet huomiota koirapuiston 

tarpeeseen. Tämä koskee myös muita alueita Vantaalla. Vantaa on koirarikkaimpia 

kuntia ylipäätään, se ei koske vain tätä aluetta, mikä tarkoittaa sitä, et iso osa 

kuntalaisistakin on koiranomistajia. Meidän pitää pystyä tarjoamaan olosuhteet, että 

ihmisillä on mahdollisuus huolehtia omista lemmikeistä ja koiriensa hyvinvoinnista. 

Vapaana liikkuminen on hyvinvoinnin kannalta oleellinen käyttäytymistarve. Vastaus 

näyttää siltä, että edessä on siinä mielessä pitkä odotteluaika, että se tarkoittaa puolta 

tai kokonaista koiran elämää. Itse toivoisin, että ne aidatut ulkoilualueet saataisiin 

nopeammassa tahdissa monillekin alueille. Tämä nimittäin on asia, joka ei kosketa 

vaan koirien omistajia, vaan myöskin ihan kaikkia muita alueella liikkuvia ihmisiä. Jos 

koirapuistoa ei ole, eli tämmöistä laillista ulkoilupaikkaa, niin koirat ulkoilee ja leikkii 

sen ajan joka tapauksessa jossain ihmisten seassa, laillisesti tai laittomasti. Ja myös 

sotkevat paikkoja. Se aiheuttaa vielä todennäköisemmin häiriöitä kuin se 

koirapuistossa leikkiminen tai siellä haukkuminen. Vastauksessa kiinnitin huomiota 

siihen, että sanottiin, että korkeussuhteet ja maastonmuodot on haastavat koira-

aitauksen toteuttamiselle. Vantaalla nyt muutenkin ajauduttu liikaa semmoseen 

vanhaan koirapuistomalliin, eli semmosiin tasaisiin soralla päällystettyihin 

koirapuistokenttiin. Koirapuiston ei oikeasti nykykäsityksen mukaan kannattais olla 

semmonen lättänä, hyvinvoinnin kannalta oleellista, et koirat pääsis liikkumaan 

monipuolisessa maastossa. Korkeussuhteet ja maastonmuodot on oikeastaan ihan 

hyvä juttu. Niitten perinteisten koirapuistojen sijaan koirille pitäis saada isompia ja 

pienempiä luonnonmukaisia aidattuja alueita. Toteuttaminen vois olla kyllä ehkä 

yksinkertaisempaakin, että pitkällisesti pohjustettua maastoa ei yleensä tarvita, eli 
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tarvitaan vaan aita. Jokusen eläinaidan elämässäni vetäneenä koira on onneksi 

helpompi eläin kuin lumikko tai ahma, että kyllä se aidoissa helpommin pysyy.   

Alueiden koiraihmisiltä, esimerkiksi Ylästöstä on tullut viestiä, että he 

voisivat myös talkoina vetää aitoja, jos kaupunki antaisi alueen ja aitatarpeet. Enkä 

tiedä tarttisko niiden aina olla ihan maailman pysyvimpiä, että jos tarvitaan 10 vuoden 

päästä mahdollisesti samaa aluetta esimerkiksi rakentamiseen, niin sitten osotettais 

seuraava alue, missä koirat voi olla. Sillä niitä saatais ehkä lisää. Tietysti 

vastuukysymykset on sitten ehkä asia, mitä pitää miettiä, jos ne koirat ei siellä aidoissa 

pysy. Haukkumisesta vielä, Kivistöstä on tullut ainakin moitteita ympäristöstä, että 

koirat haukkuu. Se on selvästi aihe, mikä pitää ottaa selvitykseen, ei nyt liity tähän 

aloitteeseen, mutta siitä pitää varmaan tehdä sitten omansa. Haukkuminen on 

käyttäytymistä, johon on syynsä ja sitä voidaan yleensä vähentää. Tommosen 

modernin käyttäytymisanalyysin hyödyntäminen on varmasti edullisempaa ja aika 

todennäköisesti myös tuloksekkaampaa kuin koirapuistojen siirtely jonnekin. 

2:01:14 Valtuutettu Juha Järä 

Kiitos puheenjohtaja. 

Tuossa edellä valtuutettu Kaimio totesi hyvin, että näitä koirapuistoja 

voitaisiin tehdä sitä kautta paljon edullisemminkin, mitä hän mainitsi, että tämä 

pohjatyö ei olisi näin raskasta. Siten voitaisiin toteuttaa niitä enemmän, kuin mitä nyt 

nyt vastauksessa todetaan. Olisiko mahdollista tutkia sitä, että onko aina 

välttämätöntä käyttää 200 000–300 000 aidattuun neliöön tasasella 

maanvaihtotöineen, sen sijaan, että saataisiin tuossa edelläkin mainittua luonnollista 

korkeusvaihtelua tekemällä lähinnä vain aidat. Onko välttämätöntä rakentaa niin 

kalliita, omakotitalon hintaisia koirapuistoneliöitä tasaselle, vaan, että saataisiinkin 

useampia edullisesti? 

Kiitos. 

14 § Vastaus Mika Kasosen ja Tarja Eklundin, sekä 30 muun valtuutetun 
aloitteeseen Rukinpyörän virkistysalueen kunnostus 

2:03:17 Valtuutettu Tarja Eklund 

Kiitos puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 
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Tääl on tänään puhuttu pitkään tästä nuorten mielenterveysongelmista, 

sekä myöskin vanhempien ja perheiden mielenterveysongelmista. 

Ennaltaehkäisevänä toimintanahan nämä lähimetsät, virkistysalueet ja hyvät 

liikuntareitit toimivat myöskin tässä asiassa erittäin hyvin. Niistä on todella pidettävä 

huolta täällä Vantaalla. Nyt kun meillä tämä Rukinpyörän metsä saatiin pitkällisen 

taistelun jälkeen rakentamisesta jäämään tänne alueelle virkistysmetsäksi, erittäin 

tärkeäksi sellaiseksi, niin on tullut myöskin nyt aika kiinnittää huomiota 

ulkoilumahdollisuuksien parantamiseen siellä. Sinänsähän tässä aloitteessa niin on 

suhtauduttu hyvinkin myönteisesti korjausehdotuksiin, mitä tässä on esitetty, että 

siellä puusiltoja korjataan ja luvataan jopa laajempaa kunnostussuunnittelua joskus 

sitten. Tosin ei mainita, missä aikavälissä tämä tapahtuu. Kuntoradan parantamista ja 

valaistustakin voidaan ottaa huomioon tulevien vuosien suunnittelussa. Tähän olisikin 

hyvä laskea jonkunlainen hintalappu tai hinta-arvio tälle valaistussuunnitelmalle 

esimerkiksi, koska sitä käyttää paljon lapset ja tuota niin koululaiset tällä alueella. 

Tulee pitkät, pimeät syksyn illat, talvi on myöskin pimeä ja tarvittas valaistustakin 

kipeästi siellä. Yhteyden kehittäminen puistokäytävänä Hakunilan suuntaan on 

selvitettävä, sanotaan tässä aloitteessa, selvitettävä hanke. Voin ymmärtää, että se 

käsittää juuri Kaskikallio / Itä-Hakkilan puiston kautta sitten sinne Hakunilan päin 

näitten reittien valmistamisen. Nykyaikaisista kuntoiluvälineistä ei meidän aloitteessa 

puhuttu ollenkaan mitään, ainoastaan siitä, että siellä nyt olevat huonokuntoiset 

kuntoiluvälineet, puiset sellaiset, jostain vanhana tuodut aikoinaan sinne paikalle, 

korvattaisiin. Ne voisivat ihan yhtä hyvin olla myöskin käytettyjä, jos jostain päin 

poistetaan hyväkuntoisia ja vielä mahdollisesti hyvin käyttökelvollisia, ne voitaisiin 

aivan hyvin sinne siinä siirtää, eikä siihen tarvittaisi minkäänlaisia lisämäärärahoja. 

Kevyen liikenteen yhteyksien jatkettavuutta pitää kehittää, sanotaan tässä aloitteessa, 

mutta mielestäni tämä ei Rukinpyörän alueeseen kuulu mitenkään, koska sinne 

metsäänhän ei kaivata mitään kevyenliikenteen väyliä. Kevyenliikenteen väylät pitää 

sijaita jossain muualla, eikä täällä metsäalueella. Siksipä olemme, jotta saataisiin 

vähän konkretiaa tähän aloitteeseen myöskin, päättäneet laittaa tästä 

pöytäkirjalausuman aloitteen liitteeksi Mika Kasosen kanssa ja luen sen tässä nyt. 

Siihen voi myöskin yhtyä, ja toivommekin, että näin tapahtuisi. Pöytäkirja lausuma 

kuuluu näin, että Rukinpyörän metsän rakennussuunnitelmastaan luovuttu. Tästä 

johtuen Itä-Hakkilan puiston ja Rukinpyörän metsän yhdistävä ulkoilureitti ja alueen 

vihersuunnitelma pitää päivittää ja suunnitella, sekä laatia toteutusaikataulu. Vanhat 
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ja todella huonokuntoiset kuntoiluvälineet pitää korvata mahdollisimman pian, myös 

käytetyt hyväkuntoiset käyvät. Pururadan valaistukselle pitää laskea hinta-arvio, jotta 

se voidaan ottaa huomioon kadut ja puistot -toimialan tulevissa 

investointisuunnitelmissa.  

Kiitos. 

2:08:00 Valtuutettu Mika Kasonen 

Kiitos puheenjohtaja.  

Valtuutettu Eklund nyt käytännössä ne sanat sanoi, mitä olin sanomassa. 

Vielä sen verran korostaisin alueen ulkokuntoilulaitteiden tarvetta. Siellä on aika paljon 

alueen sosiaalisissa medioissakin ehdoteltu kuntoilulaitteita sinne sun tänne, 

hiekkakentän nurkkiin ja muualle. Niille on tosiasiallista tarvetta, plus nää 

hengenvaaralliset ’70-luvun puhelintolpista tehdyt nostovälineet on syytä uusia 

nykyaikaiseksi, ajan mukaisiksi ja turvallisiksi, ennen kuin siellä sattuu jotain isompaa. 

Ne on tosissaan niin huonossa kunnossa. 

Kiitos. 

2:09:08 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala 

Kiitos puheenjohtaja.  

Kiitos aloitteen ensimmäisille allekirjoittajille, Eklundille ja Kasoselle. 

Rukinpyöränpuiston kehittäminen on varmasti asia, johon nyt 

kaupungillakin, kun se on kerran yleiskaavassa päätetty virkistysalueena säilyttää, niin 

eri tavalla ryhdytään kehittämään aluetta virkistysalueena. Siellä tällä hetkellähän 

menee pururata ja se sinällään on kiva ja hyvä, se alue on siis alueen päiväkodin ja 

koulun käytännössä, se lähimetsä. Paljon tehdään erilaista oppimista ja myös 

liikuntatunteja pidetään, siinäkin mielessä on tärkeetä, että aluetta kehitetään 

virkistysalueena paitsi asukkaiden, niin myös koululaisten ja päiväkodin oppilaiden 

käyttöön. Sinällään tämä pöytäkirjalausuma, varmasti terveiset sitäkin kautta menevät 

toimialalle ja lähdetään pohtimaan suunnitelmia, tiedän itse, kun alueella asun myös, 

niin on ehdotettu myös näitä kuntolaitteita vähän eri paikkoihin myös, kun tänne 

metsään. Ehkä tärkeintä on se, et silloin kun siellä on niitä, niin ne on sellasia, et ne 

on turvallisia käyttää. Jos eivät ole, niin sitten varmaan ne pois pitää sieltä viedä. 

Kaupunki kuitenkin siinä mielessä niistä on vastuussa. Meillä on hienoja esimerkkejä 
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siitä, kuinka nyt tämmösiä uusia kuntoilulaitteita on tuotu moneen paikkaan, 

esimerkiksi Itä-Vantaalla Hakunilan urheilupuistossa on erittäin hyvät ja suositut 

ulkokuntolaitteet. Niissä tärkeintä on myös se, et kun niitä sitten tehdään, (-) [2:10:52 

audio-ongelma], että niille on mahdollisimman hankala tehdä ilkivaltaa, koska sitäkin 

valitettavasti tapahtuu. Toisaalta myös se, et ne on sellasia, että erilaiset ihmiset voivat 

niitä käyttää. Ne on helppokäyttöisiä, niissä on hyvä säätövara ja se on mun mielestä 

erinomainen, tämä Hakunila siitä. Toivottavasti se on yksi paikka, josta voitaisiin ottaa 

oppia, jos tänne saadaan Itä-Vantaalle lisääkin näitä ulkokuntoilulaitteita. 

2:11:52 Valtuutettu Paula Lehmuskallio 

Puheenjohtaja, mä oon pahoillani. Ihan totaalisesti unohdin, että sinne piti 

laittaa pvp, eikä nostaa kättä. Mielelläni yhtyisin tuohon Mika Kososen ja Tarja 

Eklundin pöytäkirjalausumaan. Se oli ainoastaan mun viestini. 

Kiitos puheenjohtaja joustavuudesta.  

2:12:38 Valtuutettu Hussein al-Taee 

 (Puheenjohtaja kysyy, pyysikö al-Taee sitä varten puheenvuoroa, että 

haluaa yhtyä tähän?) 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Juuri näin ja halusin vielä tähdentää, että opetuslautakunnan 

Lehmuskallion nostaessa kätensä tai pyydettäessä muuten puheenvuoroa, siihen 

kannattaa aina suostua. 

 

 

 


