
  
 

   
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
31.1.2022 

 
 

 

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 
Kokouspuheenvuorojen litteraatti 
Kokousaika: 31.1.2022 klo 18 
Kokouspaikka: kaupungintalo, valtuustosali (Asematie 7, 01300 Vantaa) ja Teams. 
 
 
Litteraattiin on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joista on käytetty 
puheenvuoro. 
 
 

STADSFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 
Transkribering  
Mötestid: 31.1.2022 kl 18 
Mötesplats: stadshuset, fullmäktigesalen (Stationsvägen 7, 01300 Vanda) och via Microsoft 
Teams. 
 
 
I transkriberingen har antecknats bara de ärenden på stadsfullmäktiges föredragningslista i 
vilka någon har yttrat sig. 
 

 

  



(-  

 

1 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
31.1.2022 

 
 

Sisällysluettelo 

3 § Eron myöntäminen Reetta Smajlille Vantaan käräjäoikeuden lautamiehen 

tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen .............................................................. 5 

Valtuutettu Niilo Kärki .............................................................................................. 5 

4 § Vantaan hallintosäännön hyväksyminen ja sen osalta kaupunginhallitus esittää 

kaupunginvaltuustolle, että päätetään muuttaa hallintosääntö 1.2.2022 lukien oheisen 

osallistujille toimitetun liitteen mukaisesti ................................................................... 5 

Valtuutettu Antero Eerola ........................................................................................ 5 

Valtuutettu Säde Tahvanainen ................................................................................ 6 

5 § Vantaan kaupungin kaupunkistrategia vuosille 2022–2025 .................................. 7 

Valtuutettu Tarja Eklund .......................................................................................... 7 

Valtuutettu Pirjo Luokkala ....................................................................................... 8 

Valtuutettu Niilo Kärki .............................................................................................. 9 

Valtuutettu Sirpa Kauppinen ................................................................................. 10 

Valtuutettu TiinaTuomela ...................................................................................... 11 

Valtuutettu Eve Rämö ........................................................................................... 12 

Valtuutettu Stefan Åstrand .................................................................................... 13 

Valtuutettu Vaula Norrena ..................................................................................... 14 

Valtuutettu Ranbir Sodhi ....................................................................................... 15 

Valtuutettu Sakari Rokkanen ................................................................................. 16 

Valtuutettu Paula Lehmuskallio ............................................................................. 17 

Valtuutettu Sari Multala ......................................................................................... 18 

Valtuutettu Jussi Särkelä ...................................................................................... 20 

Valtuutettu Eeva Tikkanen .................................................................................... 21 

Valtuutettu Tuukka Saimen ................................................................................... 22 

Valtuutettu Faysal Abdi ......................................................................................... 23 

Valtuutettu Sirkka-Liisa Kähärä ............................................................................. 24 



(-  

 

2 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
31.1.2022 

 
Valtuutettu Antero Eerola ...................................................................................... 25 

Valtuutettu Sirpa Kauppinen ................................................................................. 27 

Valtuutettu Nina Nummela .................................................................................... 28 

Valtuutettu Manav Phull ........................................................................................ 29 

Valtuutettu Säde Tahvanainen .............................................................................. 30 

Valtuutettu Minna Räsänen ................................................................................... 30 

Valtuutettu Marjo Vacker ....................................................................................... 32 

Valtuutettu Jussi Särkelä ...................................................................................... 32 

Valtuutettu Sari Multala ......................................................................................... 33 

Valtuutettu Jouko Jääskeläinen ............................................................................ 34 

Valtuutettu Juha Järä ............................................................................................ 35 

Valtuutettu Hussein al-Taee .................................................................................. 35 

Valtuutettu Niilo Kärki ............................................................................................ 36 

Valtuutettu Siri Ahokas .......................................................................................... 37 

Valtuutettu Maarit Raja-aho .................................................................................. 38 

Valtuutettu Anssi Aura .......................................................................................... 39 

Valtuutettu Antero Eerola ...................................................................................... 40 

Valtuutettu Niilo Kärki ............................................................................................ 41 

Valtuutettu Kimmo Kiljunen ................................................................................... 42 

Valtuutettu Anssi Aura .......................................................................................... 43 

Nuorisovaltuustojen edustaja Filip Godlewski ....................................................... 44 

Valtuutettu Niilo Kärki ............................................................................................ 45 

Valtuutettu Ranbir Sodhi ....................................................................................... 45 

Valtuutettu Niilo Kärki ............................................................................................ 46 

7 § Vastaus valtuutettu Juha Järän ja Tuire Kaimion sekä 26 muun valtuutetun 

aloitteeseen esiintymislava Itä-Vantaa ..................................................................... 46 

Valtuutettu Juha Järä ............................................................................................ 46 



(-  

 

3 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
31.1.2022 

 
Valtuutettu Tuire Kaimio ........................................................................................ 47 

8 § Vastaus valtuutettu Suvi Karhun ja 23 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan 

hulevesiohjelman päivittämisestä ............................................................................. 48 

Valtuutettu Suvi Karhu .......................................................................................... 48 

Valtuutettu Tarja Eklund ........................................................................................ 48 

Valtuutettu Anssi Aura .......................................................................................... 49 

9 § Vastaus valtuutettu Eva Tawasolin ja 19 muun valtuutetun aloitteeseen 

nopeusrajoitusten madaltamisesta mm. koulujen ja terveyskeskusten lähellä ......... 49 

Valtuutettu Eva Tawasoli ...................................................................................... 49 

Valtuutettu Vaula Norrena ..................................................................................... 50 

Valtuutettu Sirpa Kauppinen ................................................................................. 51 

10 § Vastaus valtuutettu Jari Jääskeläisen ja 20 muun valtuutetun aloitteeseen 

Vantaan kaupungin rakennuskohteessa panostettavan harmaan talouden torjunta 51 

Valtuutettu Antero Eerola ...................................................................................... 51 

11 § Vastaus valtuutettu Anniina Kostilaisen ja Sveta Silvennoinen-Hiiskun sekä 14 

muun valtuutetun aloitteeseen biodiversiteetti strategian laatimista Vantaalle ......... 52 

Valtuutettu Tuomas Mutanen ................................................................................ 52 

Valtuutettu Sirpa Kauppinen ................................................................................. 53 

12 § Vastaus valtuutettu Minttu Sillanpään ja Funda Demirin ja 17 muun valtuutetun 

aloitteeseen antirasistista koulutusta varhaiskasvatuksen ja koulujenkin kunnan 

avainasiasta ............................................................................................................. 54 

Valtuutettu Funda Demir ....................................................................................... 54 

Valtuutettu Naima el Issaoui ................................................................................. 54 

Valtuutettu Vaula Norrena ..................................................................................... 55 

Valtuutettu Hussein al-Taee .................................................................................. 56 

13 § Vastaus valtuutettu Markku Weckmanin ja 18 muun valtuutetun aloitteeseen 

pienydinvoimaselvitys Vantaalla ............................................................................... 56 

Valtuutettu Markku Weckman ............................................................................... 56 



(-  

 

4 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
31.1.2022 

 
Valtuutettu Tuire Kaimio ........................................................................................ 57 

Valtuutettu Mikko Viilo ........................................................................................... 58 

Valtuutettu Eva Tawasoli ...................................................................................... 59 

Valtuutettu Suvi Karhu .......................................................................................... 59 

Valtuutettu Tarja Eklund ........................................................................................ 60 

Valtuutettu Sirpa Kauppinen ................................................................................. 60 

Valtuutettu Suvi Karhu .......................................................................................... 61 

 

  



(-  

 

5 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
31.1.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 § Eron myöntäminen Reetta Smajlille Vantaan käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen 

 

0:16:50 Valtuutettu Niilo Kärki 

Kiitos, puheenjohtaja.  

Perussuomalainen ryhmä esittää lautamieheksi Juha-Pekka Mäkelän.  

Kiitos. 

4 § Vantaan hallintosäännön hyväksyminen ja sen osalta 
kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päätetään 
muuttaa hallintosääntö 1.2.2022 lukien oheisen osallistujille toimitetun 
liitteen mukaisesti 

 

0:19:06 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Kun kaupunginvaltuuston esityslistalla on kohta hallintosäännön 

muuttaminen niin harvalla on odotuksissa mitään erityisen kiinnostavaa tai 

mediaseksikästä. Enemmän paperin makuista otsikkoa on varmasti vaikea keksiä. 

Hallintosääntö on kuitenkin yksi kaupungin tärkeimmistä asiakirjoista, jolla jaetaan 

valtaa, sillä käytetään valtaa ja sillä päätetään myös siitä kuka päättää rahankäytöstä. 

Ja se vetää rajaa myös sille mitkä asiat kuuluvat kaupunkilaisten valitsemien 

poliittisten päättäjien ja mitkä virkamiesten ja byrokratian ratkaistaviksi. Pääsäännön 

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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pitäisi olla tietysti se, että kansan valitsemilla poliittisilla päättäjillä on mahdollisimman 

paljon valtaa. Tämä on koko suomalaisen kansanvallan ja kunnallisen itsehallinnon 

ydinajatus. Jos päättäjät sivuutetaan, sivuutetaan kaupunkilaiset. Virkamiehet meillä 

tietysti on ammattitaitosia, vastuuntuntoisia ja toimivat virkavastuulla, mutta heiltä 

puuttuu tää demokraattinen mandaatti. Vähän niin kuin EU-komissiolla. Epäilyksen 

pitäis aina herätä, kun virkamiehet esittävät, että heidän pöydälle pitää siirtää 

enemmän asioita. Ja oikeastaan juuri tähän rajan vetoon liittyy myös yks nykyisen 

hallintosäännön valuvika. Se löytyy tästä hallintosäännön 2. luvun 8. §:stä. Ja sen 

mukaan toimialajohtaja voi päättää toimipisteen tilapäisestä sulkemisesta tai siirrosta. 

Tässä kohdassa on useita ongelmia. Miksi ensinnäkin toimialajohtajalla on tällainen 

valta ja miksi tilapäistä, siis sitä mikä on tilapäistä, ei ole mitenkään määritelty. 

Puhutaanko silloin viikosta, kuukaudesta vai kolmesta kuukaudesta. Valitettavasti 

kaikista näistä on esimerkkejä. Erityisen paha tilanne on ollut terveyskeskusten 

kohdalla, jossa tilapäisiä sulkemisia on ketjutettu pahimmillaan lähes vuodeksi. Tän 

kohtalon ovat kokeneet erityisesti ihmiset Länsimäessä, jossa terveysaseman 

päivystystä ja koko terveysasemaa virkamiespäätöksillä ja tilapäisillä suluilla pidetty, 

pidetty kiinni. Ja on tietysti selvää, että ihmisiä ei voi eikä pitäisi voida kohdella näin 

eriarvoisesti yhdessä osassa kaupunkia. En usko, että terveysaseman sulkeminen 

olisi onnistunut, jos poliitikot olisivat saaneet päättää asiasta. Tosin tietysti 

toisenlaisiakin esimerkkejä on, on ollut. Viime syksynä virkamiehet esittivät Korson 

terveysaseman päivystyksen sulkemista, sulkemista neljäksi kuukaudeksi. Se tosin 

lautakunnan enemmistöllä estettiin, mutta kyllä oli muun muassa oli puolueita muun 

muassa Kokoomus ja Vihreät, jotka tätä sulkua silloin kannattivat. Eli tää on 

hallintosäännön valuvika, joka pitäisi korjata. Ja samalla tietysti meidän uusien 

aluevaltuutettujen on huolehdittava siitä, että tällaisia, tällaista ei tapahdu enää 

tulevilla hyvinvointialueilla. 

Kiitoksia. 

0:22:36 Valtuutettu Säde Tahvanainen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvinvointialueiden käynnistyttyä varmastikin joudumme perkaamaan 

hallintosääntöjä paljonkin ensi syksyn, syksyn puitteissa, mutta tuota se aika tulee 

sitten. Mutta tämän hallintosäännöksen muutoksista niin haluaisin ilolla todeta 
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valtuustoryhmien yhteisen sopimuksen pohjalta tehdyn muutoksen työvoima- ja 

elinvoima-asioiden valmistelusta. Eli uusi ohjelmahan tullaan nyt valmistelemaan 

konsernijaoston ohjauksessa ja sen jälkeen käsittelemään kaupunginhallituksessa ja 

myöskin valtuustossa. Ja tämä on iso muutos, ja myöskin muutos siltä osin mitä 

tuossa edustaja Eerola peräänkuulutti tästä poliittisen valmistelun valmistelun 

vahventamisesta ja ja tota olemme varmasti kaikki iloisia siitä, että konsernijaosto 

tulee saamaan tämän hallintosäännön muutoksen kautta uuden, uuden tota 

ohjauselementin ja tämmösen iltakoulumenettelyn. Ja tota ja kiitän myöskin 

kaupunginjohtajaa ja konsernijohtoa tästä asiasta ja valmistelusta hyvästä 

yhteistyöstä. Me toivomme saavamme kaupunkiin hyvän työv- työvoima ja 

elinvoimaohjelman ja ja sitä kautta myöskin sitä tulevaisuuden elinvoimaa Vantaalle, 

kun tuo hyvinvointialueen uudistaminen on tapahtunut. Tehdään se ohjelma sitten 

hyvässä yhteistyössä kaikkien ryhmien kesken ja virkamiesten kanssa. 

 

5 § Vantaan kaupungin kaupunkistrategia vuosille 2022–2025 

 

0:25:16 Valtuutettu Tarja Eklund 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Mielenkiintonen aihe. Kärkihankkeet ovat tärkeä osa kaupunkistrategian 

toteutusta. Suurilla kaupungeilla tulee aina olla tulevaisuusinvestointeja ja näkymä 

kauemmas kuin lähivuosiin. Vantaan ratikka, Myyrmäki-talo, oppimiskesk-  

Oppimiskampus, Kuusijärven palvelujen kehittäminen. Kaupung-, maan myyntivoitto 

tavoite on asetettu 150 000 000 euroon. Tulopuolelle olisi hyvä siirtyä myös enemmän 

maanvuokrauksen suuntaan, jolla varmistettaisi pitkäjänteisempi tulonsaanti 

tulevaisuudessa. Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma päivitetään tämän vuoden aikana, 

jossa voidaan määritellä tarkemmin sekä asuinrakentamisen että maankäyttöpolitiikan 

suuntaviivat. Pääsääntöisesti omalle maalle kaavoittaminen lisää hankkeiden 

todennäköistä liikkeelle lähtöä paremmin ja parantaa mahdollisuuksia MAL-

tavoitteiden toteuttamiseen sekä päästä maan myyntitulotavoitteisiin. Maan maas- 

maan ostorahoitus onkin syytä pitää tasolla, joka turvaa kaupungin maaomaisuuden 

riittävyyden kaavoitustarpeisiin. Myös asuntojen hallintamuotojakauman ohjaaminen 

on helpompaa kaupungin omassa tontinluovutuksessa. Segregaation vähentämiseen 
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kaavoituksella on ratkaiseva merkitys. MEK-ohjelmaan kuuluvilla alueilla 

monipuolisen asuntorakentamisen varmistaminen on erityisen tärkeää. Tällä hetkellä 

asuntotuotanto on kerrostalovaltaista ja painottuu uudistuviin keskustoihin. Yhdeksi 

tavoitteeksi onkin lisätty pientalorakentamisen edistäminen. Tarkoituksena on 

asemakaavojen kautta luoda uusia monimuotoisia pientalo, pientaloasumisen 

vaihtoehtoja, edistää nykyisen pientaloalueiden viihtyisää täydennysrakentamista 

yleiskaavan määrittämin reunaehdoin. Edelleen asemakaavojen ajantasaistaminen 

olisi vanhoilla omakotialueilla täydennysrakentamisessa parempi lääke, mutta 

resursseja on edelleen kaupunkisuunnittelussa liian vähän. Resurssiviisauden 

tiekartta on päivitetty ja se sekä MAL-sopimus ohjaavat rakentamista ja 

kaupunkisuunnittelua aika pitkälle. Hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemiseksi on 

kaikissa kaavoituksissa huomioitava ilmastovaikutukset ja resurssiviisaus. On 

pyrittävä säilyttämään luonnon monimuotoisuus, turvattava luonnonsuojelualueet 

sekä viheralueiden yhtenäiset reitit ja saavutettavuus. Kaupunkiympäristölautakunta 

hyväksyi kaavoitussuunnitelman vuodelle 2022 ja siihen lisättiin yksimielinen 

pöytäkirjalausuma kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä 

kaavojen valmistelussa. Erityisesti niissä hankkeissa, jotka herättävät asukkaissa 

huolta tulee asukkaita kuulla jo varhaisessa vaiheessa. Kaupunkisuunnittelun ja 

asukkaiden vuorovaikutuksen lisääminen on olennainen osa hyvää kaavoitusta ja 

tukee strategian tavoitteita 

Kiitos. 

0:28:55 Valtuutettu Pirjo Luokkala 

Kiitoksia.  

Arvoisa puheenjohtaja. 

Ja arvoisat valtuutetut. 

Virkahenkilöt. 

Ja kaupunkilaiset. 

Mitä toivoo se lapsi, joka on ollut eristyksissä kavereistaan, joutunut 

luopumaan harrastuksistaan ja olemaan koronaeristyksessä. Millaisia ajatuksia on 

sillä nuorella, jonka murrosikä meni kokonaan korona-aikana. Yksin keittiön pöydän 

ääressä huokailee omaishoitaja, jonka voimavarat ovat vähissä, kun hoidettava 
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omainen ei pärjää ilman ulkopuolista apua. Mitä ajattelee yrittäjä, jonka toimeentulo 

on vaarassa. Entäs työntekijä, jonka voimat on aivan äärirajoilla. Kun aloimme 

rakentaa tätä strategiaa koko valtuustokaudelle, korona kuritti meitä kovalla kädellä. 

Näistä historiallisista reunaehdoista huolimatta me valtuutetut, me kykenimme 

rakentamaan valoisan tulevaisuuteen katsovan rohkean strategian, joka uskoo 

parempaan huomiseen ja siihen, että asioita voi muuttaa ja tehdä aikaisempaa 

paremmin. Strategia teh- työ tehtiin tosi tiiviissä aikataulussa välillä myös yön tunteina. 

Sitkeys, paneutuminen ja osaamisen voima vei työtä eteenpäin. Keskustan 

valtuustoryhmä on tyytyväinen strategian lopputulokseen, jossa näkyy myös meidän 

asiat, tärkeät asiat meille. Me haluamme muistaa kaikkia näitä ryhmiä, joita äsken 

mainitsin. Lapsia, jotka jäivät ilman kavereita, nuoria joille pitäisi saada takaisin 

tulevaisuuden toivo, motivaatio opiskella, yrittää ja perustaa perhe. Me Keskustan 

valtuustoryhmä kiitämme puheenjohtaja Sari Multalaa, joka taitavasti johti 

strategiatyöstä maaliin, strategiatyötä maaliin yhdessä kaikkien puolueiden kanssa. 

Kiitos, Sari. Kiitos myös teille hyvät valtuustokollegat ja asioita valmistelleet 

virkahenkilöt. Teidän kanssa tämä työ tapahtui hyvin, kiitos. Lopuksi kiitän myös teitä 

hyvät kaupunkilaiset. Teiltä olemme saaneet ainekset strategian rakentamiseen. 

Olemme teitä varten. Ihan vain teitä varten.  

Kiitos. 

0:31:26 Valtuutettu Niilo Kärki 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Meillä on tämän vuoden budjetissakin jo mainittu, että meillä on tehtävänä 

ja tavoitteena segregaation ehkäisy. Siellä on haasteeksi todettu väestönkasvu ja 

monikulttuurisen väestön osuuden kasvu, hyvinvointierojen kasvu, segregaation 

jatkuminen, polarisoituminen, henkilöstön saatavuuden haasteet ja niin edelleen. Yksi 

iso osatekijä näille on meidän vieraskielinen väestö, joka joka meillä Vantaalla on siis 

valtakunnan suurin. Ja 2030 mennessä niin ollaan jo todennäkösesti 34 %:ssa niinkun 

Helsingin seudun vieraskielinen väestöennuste sanoo vuodelta 2018–35 välille. 

Olemme aikaisemminkin tässä pitäneet huolen taikka huolestuneet siitä jatkuvasta 

kasvusta, joka meillä täällä tapahtuu. Me emme voi vaikuttaa valtakunnan sisällä 

tapahtuvaan muutokseen, muuttamiseen ja muutos ja muuttoliikkeeseen, mutta vahva 

signaali pitäisi toimittaa tuonne valtionhallintoon siitä, että he vastaavat kaikesta siitä 
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väestöstä, joka joka tuota niin valtakuntaan hyväksytään turvapaikanhakijoiksi. Ja 

jälleen perussuomalaiset siis esittävät tekstilisäystä. Kirjaan strategiaan kohtaan 

Eriarvoistumisen estäminen nykytilanne osan viimeisen kappaleen loppuun 

täydennys. ”Vantaa pidättäytyy vastaanottamasta kiintiöpakolaisia niin kauan kuin 

olemme yksi Suomen kolmesta vieraskielisimmästä kaupungista.” 

 Kiitos, puheenjohtaja. 

0:33:36 Valtuutettu Sirpa Kauppinen 

Mä haluun ensinnäkin kiittää kaikkia puolueita siitä, että me ollaan saatu 

sinne lukutaidon kehityksen seuranta. Syvä kiitos. Tää koulutustason lasku ja alueiden 

eriarvoisuus ja tulevaisuuden talous ne kiertyy ihan kaikki siihen lukutaitoon. 

Käytännössä lasten ja nuorten osaaminen sekä koulutuksen puute aiheuttaa 

köyhyyttä, joka lopulta näkyy kunnan verotuloissa ja taloudessa. Ja panostuksen 

puutteella on erittäin pitkäkestoinen vaikutus kaupungin saamiin verotuloihin 

tulevaisuudessa elikkä tää sijoittaminen lapsiin ja nuoriin on erittäin kannatettava 

investointi. Elinkeinoelämä tarvitsee osaavaa työvoimaa, mutta Vantaalla 

koulutustaso on suurilta kunnilta kaikkein alhaisin. Ja tota valtakunnallisesti 14 % 

nuorista ei omaa riittävää lukutaitoa pärjätäkseen arjessa. Ja jos sitä lukutaitoa ei ole 

sitten niinku tok- tokaluokan jälkeen eli 3. luokalla niin sitten koulussa pärjääminen on 

tosi vaikeeta, tulee itsetunto-ongelmia, masennusta, häiriökäyttäytymistä jopa 

kouluväkivaltaa, kun haetaan sitä respektiä. Eli lukutaito nyt sitten kumminkaan ei näy 

meidän niin kun strategisissa teemoissa eikä osaaminen, ja siitä mä olin vähän 

hämmästynyt. Mutta tällä mennään. Ja muistuttaisin vielä sitä, että 3-portainen 

selvitys, 3-portaisen tuen selvitys toi esiin sen, että että siinä on erittäin paljon 

puutteita. Ja me ei oo sen jälkeen seurattu sitä, että missä mennään tällä hetkellä. Ja 

eli meillä nyt puuttuu siis, on puuttunut se systemaattinen data, et miten lukutaito on 

laskenut. Ja tää on hirvittävän tärkeä niin kun meille päättäjille. Ja tärkee myös siitä, 

että niinku millä tavalla ja minne pitää suuntaa, suunta, suunnata resurssit. Ja moni 

opettaja sanookin, että jos vain aikaa olisi opettaa niin kyllä loputkin oppisivat 

lukemaan siis. Ja että sitä ei seurata niin se ei poista sitä ongelmaa. Lukuseula on 

käytössä 34 kunnassa, muun muassa Helsingissä ja Vantaalla. Ja digitaalisena 

monimuotoisena mittarina sitä on kehuttu. Vaikka lukutaito laski erityisesti 

suomalaisella pojilla, niin yksi haaste on myöskin se, että vieraskielisten lasten osuus 

kasvaa. Ja ilman että sitä suomen kielen opetusta sen resursseja on lisätty. Ja siksi 
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Lukuseulaa käytetään myös budjetin mittarina, mutta siinä huomioidaan 

vieraskielisten osuus. Muutama vuosi sitten tai sanotaan näin, että kansalle, 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin tuoreen raportin mukaan tää 1. ja 2. 

luokka ei kavenna osaamiseroja. Ja tota siellä on mm.  suomenkielisin, suomenkielisiä 

oppilaita, jotka eivät saa sitä tarvittavaa tukea mitä ne tarvitsis. Ja myöskin se on tässä 

haasteena, että Vantaalla tuo oppimä- tuntimäärä mitä annetaan on lain minimi. Nyt 

ei ole mun mielestäni niin kun vuosia aikaa pitkittää ja nysvätä sitten mittareiden 

kanssa, vaan nyt on tosi tärkeetä saada tämä lukutaitomittari jo tältä vuodelta sitä 

dataa, koska tota sitähän kerätään jo nyt. Ja me emme saa myöskään pihistellä 

tulevaisuuttamme niin sanotusti pellolle. Tulevaisuuden tutkimusta harrastaneena voin 

vakuuttaa, että lukutaito ja sitä kautta osaamisen tason nostaminen on aivan kriittinen 

tekijä siinä miten Vantaa pärjää ja menestyy. 

Kiitos. 

0:37:17 Valtuutettu TiinaTuomela 

Kiitos. 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Virkahenkilöt. 

Ja valtuustokollegat. 

Sekä siellä linjoilla olevat kuntalaiset. 

Uuden strategian työstöä tehtiin varsin haasteellisessa tilanteessa. Käytiin 

ensin budjettineuvottelut ja heti perään strategianeuvottelut, jotka sitten käytiinkin 

koronan takia etäyhteyksin. Tästä haasteesta kuitenkin selvittiin, kiitokset hyvälle 

valmistelulle ja teille kollegoille. Halusimme kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja luoda 

strategian, joka kantaa tulevaisuuteen. Strategian tärkeinä painopisteinä huomioidaan 

myös kuntalaiset, asukkaat. Painopisteenä on hyvät asukaslähtöiset palvelut ja 

eriarvoistumisen estäminen. Tässä vain muutamia tärkeitä painopistealueita 

mainitakseni. Strategiassamme on siis paljon hyvää. Jos kaikki asetetut tavoitteemme 

toteutuvat, voimme olla todella tyytyväisiä. Mutta realiteetit ja taloudellinen tilanne 

huomioiden on mahdollista, että joudumme jossain määrin priorisoimaan. Toisaalta 

hyvistä pyrkimyksistä ei tule tinkiä, vaan rima onkin joskus asetettava riittävän 

korkealle. Vantaalla on pitkät perinteet puolueiden hyvästä yhteistyöstä ja uskon ja 
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toivon, että jatkossakin yhteistyössä kuunnellaan kaikkia poliittisia ryhmiä, myös meitä 

pienempiä. (-) [0:38:49] valtuustoryhmä on valmis hyväksymään tämän hyvän 

strategian tulevalle kaudelle eli vuosille 22–25. 

Kiitos. 

0:39:05 Valtuutettu Eve Rämö 

Kiitoksia, puheenjohtaja. 

Arvoisat kuulijat. 

Vantaan uusi visio on rohkea, rento ja viihtyisä Vantaa on kestävyyden 

edelläkävijä. Rohkea ja rento Vantaa rakentaa avoimuuden, rohkeuden, 

vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden varaan. Nämä ovat hyviä arvoja, mutta vain sanoja 

niin kauan kunnes ne eletään teoiksi. Vihreät pitävät erityisen tärkeänä sitä, että 

rakennamme Vantaata kestävästi. Meidän on päättäjinä tehtävä sellaisia päätöksiä, 

jotka edistävät kestävää elämäntapaa ja rakentamista. Vantaalaisten, vantaalaisen 

luonnon monimuotoisuutta on kartoitettava, jotta tiedämme mille alueelle voimme 

rakentaa tuhoamatta arvokkaita luontoalueita. Meidän on säilytettävä vantaalaisille 

tärkeät lähiluontokohteet ja istutettava myös uusia. Sen lisäksi voimme laajentaa 

luovia asukkaiden osallisuutta lisääviä ratkaisuja, kuten suosiota saavuttanutta 

asukasviljelyä. Strategian mukaisesti Vantaan hiilineutraalisuustavoitteet 

huomioidaan kaikissa Vantaan (-) [0:39:59] ja kaikilla toimialoilla. Ja tämän tavoitteen 

eteen on tehtävä töitä hartiavoimin. Kestävien liikkumismuotojen osuuden kasvu 

edistää hiilineutraaliustavoitetta ja siksi joukkoliikenteen matkustajamäärän ja 

pyöräilijöiden määrän kehitystä seurataan vuosittain. Uuden strategian mukaan 

kaikissa hankinnoissa kiinnitetään myös huomiota hankintojen ekologiseen 

vaikuttavuuteen. Vantaan taloudenpidon on oltava myös kestävällä pohjalla. Pelkkien 

leikkauksien sijaan on lisäksi vahvistettava tulopohjaa. Esimerkkinä tästä maan 

myyntituottojen lisäksi strategiaan on nostettu vahvemmin myös maan vuokraustulot. 

Uudessa strategiassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota asukkaiden 

viihtyvyyteen ja pysymiseen Vantaalla. On tärkeää, että Vantaalle rakennetaan 

yksiöiden rinnalle myös tilavia perheasuntoja ja varmistetaan alueiden lähipalvelut. 

Uusi strategia haluaa kiinnittää huomiota kaikkiin kaupunkikeskustoihin, myös 

vanhoihin lähiöihin. Vetovoimaa luodaan myös kaupunkikulttuurin keinoin. Tuleva 

Vantaa on niin isojen kuin pientenkin tapahtumien kaupunki. Vantaan erityisenä 
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tavoitteena on olla lapsiystävällinen kaupunki. Tämä edellyttää sitä, että entistä 

enemmän vaadimme päätöksenteossa lapsivaikutusten arviointia ja teemme 

päätöksiä, joissa lapsen etu on ensisijainen. Lapsille ja perheille on tärkeää myös se, 

että meillä on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, kasvatusta ja perusopetusta 

lähellä kotia. Iloitsemme myös siitä, että lukutaidon ja matematiikan osaamis- 

osaamisen kehittymistä tullaan seuraamaan säännöllisesti. Kun osaamistasoa 

mitataan joka vuosi, voidaan lisätukea ohjata oppilaille tarpeen mukaan. Huomion 

arvoista on se, että uudessa strategiassa tasa-arvo ja yhdenvertaisuusvaikutusten 

arviointia ja palveluiden järjestämisessä tehdään nykyistä enemmän. Strategia on 

myös tärkeää Vantaan henkilöstölle. Iloitsemme siitä, että jatkossa kiinnitetään entistä 

enemmän huomiota mielenterveysperusteisiin sairauspoissaoloihin ja niiden 

ehkäisyyn. Henkilöstöä osallistetaan ja johtamista kehitetään. Kehittäminen ei 

kuitenkaan saa olla pelkkää johtamisen kehittämistä. On pystyttävä 

määrätietoisemmin korjaamaan niitä epäkohtia, joita työympäristöissä havaitaan. 

Toivo- toivon myös nykyistä suurempaa huomiota niille ennalta ehkäiseville palveluille, 

jotka ovat sote-uudistuksessa jäämässä kuntiin. 

Kiitoksia.  

0:42:13 Valtuutettu Stefan Åstrand 

Ärade ordförande, fullmäktigeledamöter, tjänsteman samt Vandabor. 

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt ja vantaalaiset. 

Olemme tänään hyväksymässä valtuustokauden mittaisen 

kaupunkistrategian. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä strategian 

valmisteluvaiheessa. Strategiaan on kirjattu hyvät painopisteet. Taloudellisesti 

kestävä elinvoimainen kaupunki, hyvät asukaslähtöiset palvelut, eriarvoistumisen 

estäminen, resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa, kehittyvät kaupunkikeskukset ja 

merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella. Visio ja arvot ovat tärkeitä, jotka jäävät 

mieleen mitä Vantaa haluaa olla. Olemme tyytyväisiä, että myös henkilöstöön 

iskostunut rohkea-sana on mukana. Toinen tärkeä arvo on viihtyisyys. Vantaan pitää 

olla viihtyisä paikka olla ja elää. Yhtenä painopisteenä on merkityksellistä työtä 

vaikuttavalla johtamisella. RKP:n mielestä henkilöstön hyvinvointi on tärkeää. 

Vaikuttava johtaminen on nyt tulevaisuudessa Vantaalla arvo- ja strategialähtöistä, 

päämäärätietoista merkityksen ja toiminnan johtamista sekä jatkuvaa strategisuutta 
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arjessa valmentavan johtamisen keinoin. Oleellista on, että johtajat ja esihenkilöt 

pohtivat yhdessä henkilöstön kanssa, miksi, mitä ja miten teemme työtä. Vantaan 

erityisenä tavoitteena on olla lapsiystävällinen kaupunki. Suomeen on vuonna 2020 

valmisteltu kansallinen lapsistrategia, jonka tavoitteena on lapsen oikeuksia 

kunnioittava yhteiskunta. Lapsistrategian pohjana toimii YK:n lapsen oikeuksien 

sopimus. Hyvä, että meillä on tämä kirjaus strategiaan laite- laitettu. 

På initiativ av SFP har det inskrivits i strategin att Vanda är en tvåspråkig 

kommun. Det är speciellt viktigt i dessa tider att påminna om detta på alla nivåer. 

Stadens kulturutbud är en viktig del av en god service. I kulturutbudet bör 

tvåspråkigheten och (-) mångfaldiga kulturella bakgrund beaktas. I strategin ingår en 

linjedragning att integrationen skall göras även på svenska. Den nya strategin är ett 

bra oh vidlyftigt dokument som ger goda förutsättningar för att utveckla Vanda även i 

fortsättningen. 

Uusi strategia on hyvä ja laaja dokumentti ja se antaa hyvät edellytykset 

kehittää Vantaata edelleen.  

Kiitos, tack. 

0:44:59 Valtuutettu Vaula Norrena 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät kuulijat. 

Vantaan strategia on parempi kuin ikinä ja se tekee Vantaasta paremman 

kuin ikinä. Haluan silti puhua asiasta, jota emme ole onnistuneet parantamaan vaikka 

se on ollut strategiassa meillä aina. Se on lasten pärjääminen koulussa ja sitä myötä 

aikuisten pärjääminen työelämässä. Kun aloitin opetuslautakunnassa 2009, 

opetustoimen johtaja kehui, että vain 7 % koululaisista omaa riittämättömän luku- ja 

laskutaidon, ja että Ruotsissa tuo luku oli jo 18 %. Ja myös ammatillisen koulutuksen 

keskeyttäminen Vantaalla oli tuolloin vain 8 %, nythän se lienee 20. No, strategioissa 

haluamme aina parempaa. Meille vakuutettiin, että 3-portainen tuki toimii, että S2-

kielen opetus, opetukseen panostetaan ja meille ei käy niin kuin Ruotsissa. Että myös 

ammatillisen koulutuksen uudistus tekee vain hyvää. No, toisin kävi, 13 vuotta 

myöhemmin voimme todeta, että Vantaa on Ruotsin tiellä. Lukuseula-testi osoitti, että 

Vantaan tokaluokkalaisista tytöistä 20 % ja pojista 26 % tarvitsee tukiopetusta 
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lukutaitoon, mutta ei sitä tällä hetkellä saa. Testissä oli siis vain ei tukea saavia 

oppilaita. Seiskaluokkalaisista tytöistä 25 % ja pojista 35 % tarvitsee tukea. Ja näissä 

luvuissa ei ole mukana S2-oppilaita, heistä jopa 75 % tarvitsee tukea lukutaitoon. 

Tämä on hälyttävää ja järkyttävää, koska onhan selvää, että huonolla luetun 

ymmärtämisellä ei ole mitään asiaa jatko-opintoihin tai ammatteihin. Ja huonolla 

laskutaidolla ei pärjää edes omassa elämässä. Vihreät esitti Lukuseulaa 

koulutustavoitteen mittariksi syksyn talousarviokäsittelyssä. Ja on siis järkevää, että 

se otetaan mittariksi, lisämittariksi myös tähän nelivuotiseen strategiaan. Kiitos siis 

kaupunginhallitukselle, että lisää- lisäsimme yhdessä sinne lukutaitomittarin ja niin 

sanotun laskutaitomittarin selkeät vertailtavat testit oppimisoppimis 

oppimistutkimuksen ja ja päättöarvosanojen lisäksi. Nyt meillä on selvät kepit ja 

porkkanat parantaa koululaisten luku- ja laskutaitoa. Se vaatii satsausta lukutunteihin, 

lisäopetukseen ja lukemisen ja laskemisen hauskaksi tekemiseen, koska se mikä on 

hauskaa sitä mieluusti tehdään. Olemme edelleen Kuusikkokuntien huonoiten 

koulutettu por (-) [0:48:14] [välihuuto]. Laskekaa mitä maksaa, jos 25 % ei saa riittäviä 

taitoja pärjätäkseen aik-. 

0:48:35 Valtuutettu Ranbir Sodhi 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Vantaa on Suomen kansainvälisin kunta. Suurin osa uusista asukkaista 

on vieraskielisiä. Työllisyyden ja integraation eteen on Vantaalla toteutettu uusia 

useita hankkeita. Hankkeella on luotu toimivia työtapoja mitä vakiinnuttaa, ja löytää 

uusia. Viimevuotinen voitto I Capital avauskilpailussa on kilpailussa on hieno asia, 

mutta se loistetta ei saisi aika. Jos strategia tot-, jos strategia toteaa innovaatioiden 

Vantaa kasvavan ja kehittyvän nopeasti. Mutta on hyvä muistaa, että yritykset liikkuvat 

globaaleissa markkinataloudessa sinne missä yritystoiminta pyörittäminen on 

edullisin. Täällä asuva ihmisiä kysyivät, jossa jos on töitä, kohtuuhintaisia asuntoja ja 

palveluja. Hyvät kuulijat. Yhdeksi keskeiset tavoitteeksi on asetettu osaamisen 

kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Rima on asetettu korkealle. Kun Vantaa tähtää 

pääkaupunkiseudun lapsiystävällisemmäksi kunniaksi, kunnaksi. Töitä riittää. 

Lastensuojelu ja perheiden palvelu siirtyvät vuoden päästä hyvinvointialueiden 

hoitoon, mutta opetussektori, lukutaidon kehittäminen ja tarpeellinen lisätuki sitä 
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tarvitseville kouluille säilyttävät tulevat- tulevinakin vuosina kaupunki omi- omina 

tehtävänä. Toivottavasti resursseja on silloinkin riittävästi käytettävissä. Vantaan 

kaupunki lupaa sitoutua tasa-arvon ja yhdenvertaisuus, yhdenvertaisuuden 

edistämisen ja syrjäämättömin toimitapa et vastuin. Todetaan, että tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuustyötä tuetaan kaikissa päätöksenteossa ja kaikissa palveluissa. Hyvä. 

Miten tämä käytännössä toteutuu jää nähtäväksi. Koronaepidemia ei saattanut 

Vantaan väestökasvua. Väestön kasvu pohjaa vieraskielisen nopea, nopeasti 

kasvavaan osuuteen. Vieraskielisiä tuo haasteita sosioekonomisten indikaattorien 

perusteella vieraskielisten asema on jo nyt kantaväestöä heikompi. Maahanmuuttajien 

työttömyys on edelleen laaja. Yksi asia vielä. Vantaalaisten osallistumisaktiivisuus on 

koko maata alhaisempi. FinSote -tutkimus mukana jopa neljäs, joka neljäs 

vantaalainen kertoo olevansa mukana aktiivisesti joihinkin kansalaisjärjestön tai 

harrastus tai harrastusryhmätoiminnassa. Jotta lupaus luoda asukkaille 

mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan, tarvitaan maksuttomia tai kohtuuttomia (-) 

[0:51:39] kokoontumistiloja niin lapsiperheelle, maahanmuuttajalle, ikäihmiselle kun 

vammasille. 

Kiitos. 

0:52:04 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Kiitos myös kaikista hyvistä puheenvuoroista tähän mennessä. Itse 

ajattelen sillä tavalla, että Vantaan eli meidän vahvuus on ennen kaikkea 

monipuolisuus. Vaan Suomesta ei löydy toista kaupunkia mistä löytyy kansainvälinen 

lentokenttä ja ja Kansallispuisto noin 10 kilometrin säteellä toisistansa. Meillä on myös 

urbaanii kaupunkiasumista samaan aikaan viihtyisiä pientaloja ja molemmista on 

saavutettavissa lähiluonto mukavasti ja lyhyesti. Mun mielestä mein strategiassa on 

hyvää, että me eri tavalla paljon pelataan tavallaan meidän vahvuuksillamme ja 

monipuolisuudella. Mut mulla aina herättää huoli. Mun mielestä vaarallisin paikka 

minkä tahansa kaupungin tai toimijan tai yrityksen strategiassa on se strategian 

hyväksymishetki. Koska me tiedetään, että kulttuuri syö strategian aamupalaks. Jos 

meillä ollaan liian tyytyväisiä tähän meijän strategiaan ja meillä hanskast, hanskat 

tipahtaa niin meillä jää paljon tavallaan tekemättä sitä mitä meidän täytyy, täytyy 

tehdä, jotta me päästään näihin strategian tavoitteisiin. Mä nostan yhden asian esille. 
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Meijän visio alkaa ilmaisulla, et me ollaan rohkeita. Ja mä lupaan, että mä tuun tän 

valtuustokauden aikana useammin kysymään meiltä, kun me konkreettisesti mietitään 

erilaisia ratkaisuja, uudistuksia, et ollaanko me oikeasti rohkeita. Ja tää rohkeus on 

semmonen mitä mä peräänkuulutan kaikissa meijän, meijän tulevissa koitoksissa. 

Vaikka meillä on strategia tänään nyt hyväksyttävänä niin meillä on edessä iso työ, 

me käynnistetään kasvu- ja elinvoimaohjelma. Meil on edessä maa- ja asuntopolitiikan 

ohjelman päivitys. Meillä on digiohjelma tulossa missä me konkreettisesti mietitään 

kuinka me voidaan digitalisaatiolla parantaa meidän asukkaiden palveluja, mutta taas 

toisaalta myöskin tuottaa asioita kustannustehokkaammin. Meil on tulossa 

kehittämisohjelmat jokaiselle suuralueen keskustalle. Ja tää on mun mielestä iso juttu, 

mutta meillä ei vielä myöskään oo yhtään kehittämisohjelmaa valmiina. Et onko meillä 

sit oikeasti loppupeleissä riittävää, riittävää rohkeutta uudistaa meidän 

kaupunkikeskustaa ja viihtyisäksi eli eli tääki on hyvä huomioida. Ja vielä 

Oppimiskampuksestakin otan sellasen esimerkin, et sekin on vielä tällä hetkellä hyvä 

aihio ja suunnitelma. Yhessä vaatii meiltä tosi paljon semmosta vantaalaista yhteistä 

elinkeinopolitiikkaa ja luovuutta, että me saadaan houkuteltua tohon 

Oppimiskampukseen strategian mukaisesti vielä myöskin yliopistotason koulutusta 

mukaan, eli meillä on töitä paljon edessä. Ja mä ajattelen, että nää strategisen tason 

asiat ja Vantaan elinvoimaa ja kehitystä koskevat asiat on sellasia, missä meidän on 

ennen kaikkea tärkeetä yhdessä koittaa löytää näitä ratkaisuja. Ja vaikka me joistain 

pienemmistä asioista aina väännetään sanasepeliä tai sanapeistä täällä 

valtuustosalissa niin, niin jotenkin mä toivoisin, että varsinkin näistä suuremmista 

elinkeinohankkeista niin mein on tosi tärkeetä tehdä hyvää yhteistyötä jatkossakin, 

jotta me saadaan vaan pidettyy kiinni Vantaan elinvoimasta. Se, että mikä meillä on 

jonkun yksittäisen pienen strategisen tavoitteen mittari, niin se vie ehkä vähän liikaakin 

vielä meiltä tällä hetkellä fokusta. Vaan meidän täytyy aina muistaa palata siihen isoon 

kuvaan ja muistaa rohkeus. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

0:55:39 Valtuutettu Paula Lehmuskallio 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 
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Me olemme saaneet koko lailla erinomaisen strategian aikaiseksi. Ja 

meidän on monessa suhteessa oltava siihen tyytyväisiä. Puutun pieneen asiaan, joka 

ei sinällään kuitenkaan ole merkityksetön. Olen suuresti iloinen siitä, että meillä on 

suuri, suuri määrä pieniä omakotitaloja, pienempiä ja suurempia omakotitaloja, 

suunnitelmissa. Mutta siihen, siihen, että me pyrimme hiilineutraalisuuteen liittyy 

tietynlainen riski- ristiriita juuri näiden uusien rakennuksien, oli ne sitten omakotitaloja 

tai muita rakennuksia siinä, että me pyrimme ja lupaamme istuttaa lisää puita. Mutta 

kuinka käykään, kun uutta taloa ja rakennusta aloitetaan suunnitella ja haetaan 

esimerkiksi sinne erilaisia toimenpidelupia, niin puunkaatolupa on sellainen, että 

alueelta kaadetaan kaikki puut. Olemmeko silloin rehellisiä, jos toteamme, että me 

istutamme lisää puita. Tuleeko niitä tosiasiassa lisää kun vanhat komeat hongat 

kaadetaan, koko tontti tasataan ja siihen aloitetaan uuden rakennuksen 

pystyttäminen. Ja kun rakennus on valmis tilalle istutetaan muutama puu, pensas ja 

mahdollinen ulkomailta peräisin oleva kasvi. Minä kannatan tarkempaa seulaa siinä 

kohdassa, kun myönnetään rakennuslupia, me säästämme sillä tavalla puita ihan 

toisella tavalla, jos emme anna siihen puun kaatoon lupaa. (-) [0:57:38] kaikkea. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

0:57:54 Valtuutettu Sari Multala 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Hyvät vantaalaiset. 

Tämän strategian tekeminen ei ollut kovinkaan helppo harjoitus siinä 

mielessä, että se tehtiin käytännössä lähes kokonaan yli Teamsin ja vain vähän 

pääsimme keskustelemaan strategiasta kasvotusten. Tää prosessin haastavuuteen 

suhteutettuna tuo- tulokseen voidaan olla tyytyväisiä. Mut se ei suinkaan tarkoita sitä, 

että olisimme niin tyytyväisiä, että työ loppuisi tähän, vaan tästähän se työ vasta alkaa. 

Tässä meidän tulevaisuuden visiossamme Vantaa on rohkea ja rento ja viihtyisä, ja 

myös kestävyyden edelläkävijä. Mielestäni tämä kuvaa monella tavalla sitä mitä 

haluamme kaupunkina olla ja ja me, jotka täällä asumme tiedämme, että monella 

tavalla jo olemmekin, mutta aika moni muu ei vielä tiedä. Esimerkiksi sitä kuinka paljon 

viihtyisiä alueita, asuinalueita meillä täällä jo nyt on ja tulevaisuudessa vielä enemmän. 

Toisaalta kuinka meillä on helposti saavutettavat lähivirkistysalueet ja myös laajemmat 
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luonnonsuojelualueet hyvin saavutettavissa ja lähellä. Ja toivottavasti näin on vielä 

tulevaisuudessakin. Tai toisaalta sitä, että meillä on entistä enemmän niitäkin alueita, 

josta löytyy erilaisia palveluita asukkaiden tarpeisiin. Tämän strategiatyön jatkoksi 

meillä käynnistyy erilaisten ohjelmien tekeminen. Ja itse asiassa niistä ohjelmista 

koostuu pitkälti tai niiden lopputuloksista se, että tulemme tähän visioon myös 

pääsemään. Ja avaan, avaankin tässä muutamia näistä, jota olemme jo päättäneet 

tämän strategian yhteydessä joko päivittää tai tai laatia. Ensimmäisenä niistä 

elinvoima- ja vetovoimaohjelma ehkä sitä voisi jopa pitovoimaohjelmaksi kutsua. 

Vantaahan on vetovoimainen kaupunki, jos katsotaan meidän muuttotilastoja. Mutta 

se, että meiltä löytyisi eri-ikäisille asukkaille, eri kokoisille perheille, ja myös sinkuille 

asuinpaikkoja heidän toivomallaan tavalla. Se on meidän jatkossakin oltava yksi 

kehityskohteista. Ja kaupungin palvelut oltava sellaisia, että meillä on myös sitä 

pitovoimaa niin, että täällä voi elää halutessaan vaikka läpi koko elämänsä. Toisena 

on jo käynnistynyt keskustojen kehittämisohjelma eli me olemme jo päättäneet lisätä 

resursseja siihen, että jokaiselle keskusta-alueelle valitaan ikään kuin vastuuhenkilö, 

joka sitten vastaa sen alueen eteenpäin kehittämisestä siitä, että kaavat eivät vain 

synny vaan myös etenevät sitten rakentamisvaiheeseen. Ja sitten kolmanneksi vielä 

maa- ja asuntopoliittisen ohjelman päivittäminen. Se käynnistyy tässä myös 

lähiaikoina ja sillä varmistetaan se, että meidän maa- ja asuntopolitiikkamme on 

sellaista, että täältä löytyy tontteja niin asuntorakentamiseen kuin sitten, kuin sitten 

palveluiden, palveluiden ja toisaalta myös työpaikoille. Ja näitä ohjelmia lähdetään 

sitten toimeenpanemaan ja seurataan tietenki yhdessä tämän strategian 

toimeenpanon seurannan kanssa niin kaupunginhallituksessa kun valtuustossa joka 

vuosi. Arvoisa puheenjohtaja, ehkä vielä pari sanaa siitä, muutama nosto tästä ja 

kommenttia aiempiin puheenvuoroihin. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että jatkossakin 

panostamme ehkä vieläkin vahvemmin kuin aiemmin siihen, että vantaalaisten 

osaamistaso nousee. Se on paitsi ihan inhimillisesti erittäin tärkeää niin myös, myös 

taloudellisesti ja työpaikkojen kannalta äärimmäisen tärkeää. Koko Suomella on 

samoja haasteita, mutta erityisesti Vantaalla, jossa meillä on naapurikaupungeissa 

hieman parempi tilanne kun meillä tällä hetkellä. Tämä osa-alue vaatii erityisen paljon 

panoksia ja sen vuoksi olenkin iloinen siitä, että tässä on myös nyt erittäin vahvat ja 

erittäin monta mittaria, jolla tätä osaamistason nousua valtuustokauden aikana 

seurataan. Tässä yhtenä kärkihankkeena on myös tämä Oppimiskampus, jonka itse 

toivon olevan tällainen ikään kuin jatkuvan oppimisen superkampus, josta löytyy 
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osaamisen päivittämiseen vaihtoehtoja. Niin niille, jotka etsivät uutta työuran suuntaa 

tai heille, jotka ovat olleet pidempään työttöminä tai heille jotka ensimmäistä kertaa 

kouluttautuvat uuteen ammattiin. Arvoisa puheenjohtaja. Uskon, että yhdessä tällä 

valtuustokaudella saamme kehitettyä Vantaata siihen suuntaan, jota visiokin viitottaa 

entistä viihtyisämmäksi kaupungiksi. 

1:02:49 Valtuutettu Jussi Särkelä 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Ja hyvät valtuutetut. 

Sekä kuulijat. 

Strategiassa mainitaan yrittäjyys ja yritys yhteensä 25 kertaa. Sanakirjan 

mukaan sana yritys tarkoittaa päämäärään tähtäävää hanketta, tekoa ja toimintaa. Eli 

sana sinällään ei vielä kerro paljoa, paljoakaan vain aihetta. Ymmärrän kyllä, että taka-

ajatuksena on ilmeisesti ollut sana yritellä. Joka tarkoittaa tehdä yrityksiä, kuten 

kaikenlaista kioskin pidosta puhelinmyyjäksi. Tämäkin lause on muuten suora sitaatti 

suomen kielen sanakirjasta. Ei minun hupailua. Jotta yritys sanalla strategiassa olisi 

merkitystä, se tulee avata ja analysoida. Yksinyrittäjä parturi ja satoja tuhansia 

työllistävä kansainvälinen toimija ovat molemmat yrityksiä, mutta niitä ei voi pitää 

keskenään verrannollisina. Strategiassa tulisi määritellä mihin Vantaan kaupunki 

panostaa. Toisessa ääripäässä suuryrityksiin, joiden tuotantolaitoksista osa on 

Vantaalla työllistäen esimerkiksi satoja, satamäärin työehtosopimuksen mukaista 

palkkaa saavaa työntekijää, vai toisessa ääripäässä. Pyritäänkö erilaisin tukitoimin 

luomaan pienyrityksiä, jotka työllistävät tukityöllistettyjä, ja maksavat muille 

työntekijöille niin huonoa palkkaa, että he eivät tule toimeen ilman ennalta ehkäisevää 

toimeentulotukea. Taloushistoria kertoo, että jokainen maailman kehittynyt valtio on 

saavuttanut hyvinvoinnin palkkatyöllä. Palkkatyö on luonut keskiluokan ja 

kulutuskysyntää niin, että veroilla on ollut mahdollista luoda yleisturvaa koko 

yhteiskuntaan. Vimma pienyritysten luomiseen alkoi siinä vaiheessa, kun työn ostajien 

mahdollisuudet ostaa työn myyjien työtä heikkeni ratkaisevasti. Saksassa pyrkimys 

pienyritysten lisäämiseen alkoi 1990-luvulla. Suomessa ns. yritysmyönteisyys eli 

pyrkimys pienyritysten lisäämiseen kirjattiin vahvasti Vanhasen hallitusohjelmaan. 

Palkkatyön vähentyminen ja pienyritysten lisääntyminen on pysäyttänyt tai jopa 

laskenut palkkatasoa myös kansainvälisesti. 60 %:lla yksinyrittäjissä tulot jäävät alle 
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köyhyysrajan ja yrittäjistä, joilla on 1–3 työntekijää neljäsosalla tulot jäävät alle 

köyhyysrajan. Tällöin verokertymät jäävät minimiin. Siirtyminen palkkatyöstä 

pienyrityksiin on taloudellisesti ajatellen takapakki. Kun saamme lisää kunnollista 

palkkaa saavia palkkatyöläisiä, toimihenkilöitä, hoitajia, keksijöitä ja niin edelleen 

lisääntyy kulutuskysyntä ja synnyttää automaattisesti erilaisia palveluyrityksiä. Ei 

tarvita kaupunkia niitä (-) [1:06:01]. Kapitalismin laki huolehtii, että raha lähtee 

kiertämään. Näin syntyy suomalainen hyvinvointi. Ellei ryhmäni olisi sitoutunut 

kannattamaan pohjaesitystä, esittäisin yrittäjäosuuden kirjoittamista uudelleen 

työllistymistä tukevaksi.  

Kiitos. 

1:06:43 Valtuutettu Eeva Tikkanen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät vantaalaiset valtuutetut. 

Ja virkamiehet. 

On ollut innostavaa ja opettavaista olla ensimmäistä kertaa mukana 

rakentamassa yhdessä teidän kanssanne rakkaan kotikaupunkimme strategiaa. 

Minua ja Keskustaa ilahduttaa erityisesti, että uudessa strategiassa tuodaan vahvasti 

esille halu löytää uudenlaisia ratkaisuja vantaalaisten osaamistason nostamiseen, 

työllisyyden myös nuorten ja vieraskielisten työllisyyden sekä yrittäjyyden 

vahvistamiseen. Yrittäjänä iloitsen erityisesti siitä, että meillä on yhä vahvempi 

yhteinen ymmärrys yrittäjyyden merkityksestä kaupunkimme elinvoimaisuudelle ja 

että nuorten yrittäjyys nähdään Vantaan erityisenä mahdollisuutena ja elinvoiman 

lähteenä. On todellakin merkittävää, että päivitämme kaupungin kasvu- ja 

elinvoimaohjelman ja että konsernijaoston roolia vahvistetaan työllisyys- ja 

elinkeinoasioissa. Keskusta iloitsee myös siitä, että saimme valtuustosopimukseen ja 

strategiaan ajatuksen siitä, että Vantaa tähtää pääkaupunkiseudun 

lapsiystävällisimmäksi kaupungiksi. Tuntuu mukavalta saada asua Vantaalla, jossa 

halutaan tukea erilaisia perheitä, jossa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia 

vahvistetaan monialaisella yhteistyöllä ja matalan kynnyksen palveluilla. 

Mielenterveyden Keskusliiton toiminnanjohtaja Sydänmaanlakkaa lainatakseni, jos 

me haluamme vaikuttaa nuorten elämään ja hyvinvointiin, meidän kaikkein keskeisin 

tavoite (-) [1:08:14] vaikuttaa aikuisiin, vanhemmuuteen ja siihen vanhemmuuden 
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kulttuuriin, jossa lapsi ja nuori elävät. Pienten lasten äitinä ja kasvatustieteen 

maisterina ajattelen, että investointi ennaltaehkäisevästi ja varhaisessa vaiheessa 

nimenomaan vanhemmuuteen, lapsiin ja nuoriin on paras mahdollinen investointi 

Vantaan tulevaisuuteen. Tämän strategian äärellä Keskustalle on tärkeää, että Vantaa 

on unelmien kotikaupunki niin lapsiperheille, sinkuille kuin ikäihmisillekin, ja että 

alueellisesta tasa-arvosta huolehditaan. Puhutaan sitten pientaloasumisen 

mahdollistamisesta tai lähipalveluista kuten joukkoliikenteestä, 

varhaiskasvatuspalveluista tai lähellä olevasta terveysasemasta. Annamme kaiken 

tukemme sille, että Vantaan mainetta luonnonläheisenä kaupunkina vahvistetaan, 

jotta jokaisen kaupunkilaisen edellytyksiä ja halua luonnossa liikkumiselle 

vahvistetaan, ja että luontoa suojellaan esimerkiksi puurakentamista edistämällä. 

Vantaan uudessa strategiassa on tuotu mielestäni erityisen kunnianhimoisesti esille 

se, että palveluja kehitetään ja uudistetaan yhdessä asukkaiden kanssa. Sekä tämä 

että tavoite edistää työhyvinvointia ja valmentavaa johtamista ilahduttavat minua sekä 

asukkaana, että johdon ja esimiesten työnohjaajana. Työn hyvinvoinnista ja ihmisten 

sisäisen motivaation johtamisesta ja yhteisen innostumisen ja innovoinnin 

mahdollistamisesta seuraa pelkkää hyvää. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Melkein puolet meistä valtuutetuista on uusia. Se on iso määrä missä tahansa 

organisaatiossa, joka aloittaa uutta toimintakauttaan. Erityiskiitos teille, jotka olette 

jaksaneet opastaa, kannustaa ja neuvoa meitä uusia. Parhaat innovaatiot syntyvät 

yhdessä ja siksi Keskusta haluaakin olla edistämässä aitoa yhteistä demokraattista 

debattia. Sillä vain se mahdollistaa merkittävien innovaatioiden synnyn 

kaupungissamme. Sitä ohjatkoon yhtenä lähtökohtana kaupungin kaupunkimme arvot 

kuten rohkeus ja avoimuus. Jaetaan siis tietoa läpinäkyvästi, kuunnellaan toisiamme 

aidosti ja kohdataan toisiamme arvostaen. Yhdessä voimme tehdä yhä rohkeampia 

päätöksiä vantaalaisten parhaaksi. On aika kääräistä hihat. 

1:10:54 Valtuutettu Tuukka Saimen 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. 

Ja ensiksi kannatan valtuutettu Niilo Kärjen Perussuomalaisten esitystä. 

Mutta sitten heti erityiskiitos tähän alkuun. Särkelän Jussi heitti kyllä todella hyvän 

tarinan yrittäjyydestä ja ennen kaikkea pienyrittäjyydestä, ja jaan kyllä tämän 

näkökulman. Mielestäni meidän valtuustossa, valtuustossa on aivan liian vähän 

ihmisiä ja ymmärtää tätä asiaa. Mutta nyt tähän strategiaan. Viime kesäkuussa, kun 
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tulin valtuutetuksi niin ensimmäinen huomio mulla keskittyi nimenomaan tähän 

kuntastrategiaan, ja siihen kuinka tehokkaasti sitä markkinoitiin vähän niinku joka 

mutkassa. Ja tuota mehän ollaan sit saatu antaa omamme osamme tähän strategian 

sisältöön, se on hyvä. Strategian pitää olla tehokas ja toimintaa ohjaava, mutta 

valitettavasti sitä se ei ole. Ihmetystä tässä koko projektissa on mun mielestä ennen 

kaikkea se, että kuinka paljon virkamiehet käyttää aikaa tähän strategian tekemiseen. 

Eli aika on rahaa ja raha tulee tietysti kuntalaisten selkänahasta, joten joku järki 

meidän pitää kyllä tähän saada. Ja tuota jotenkin tälle rahan tuhlaamiselle pitää, pitää 

tehdä. Mutta mitä strategiasta. Strategia on ennen kaikkea mun mielestä sekava ja 

epäjohdonmukainen. Ja sen jälkeen, kun valtuutetut rupes tätä sitten vääntää näissä 

ryhmissä niin mä väitän, et se meni vielä sekavemmaksi. Ja tässä on niinku tää koko 

ongelma. Jos yritysmaailmassa tulis tällainen strategia niin eihän siinä ois mitään 

järkeä. Ei yritykset pysty tälläsellä strategial tekemään duunia, eikä pysty kyllä 

valitettavasti meijän virkamiehetkään. Ja tota. Tästä voi ottaa huomioon se, että me 

ollaan valtuutettuja, jotka on vaaleilla valittuja ja me edustetaan kuntalaisia. Ja 

kuitenkin tästä huolimatta niin virkamiehet valmistelevat tätä oman poliittisen 

ideologisten aatteidensa pohjalta, näinhän ei pidä olla. Eli meillähän on nimenomaan 

hallintomuotona edustuksellinen demokratia, joten se on meidän tehtävä aloittaa 

strategian valmistelu. Ja tähän mä heitänkin ajatuksen, että me voitas perustaa 

strategiatyöryhmä, jonka tehtävänä olisi nimenomaan tulevien strategioiden 

suunnittelun tehostaminen ja toimintatapojen kehittäminen. Tää on mielestäni aivan 

välttämätöntä, että ennen kaikkea Vantaan kaupungin pätevät virkamiehet saavat 

tehokkaan työkalun. Ja tietysti iso huoli on tässä se, että mä oon kuullu, että 

henkilökunta nimenomaan on valittanut sitä, että strategiat on huonosti laadittuja ja 

niitä on vaikea käyttää sitä osana, osana arjen johtamista. Eli tässä, tässä semmosia 

vinkkejä mitä mä heittäisin pöytää ja toivottavasti tästä voitas ottaa koppi sitten jossain 

vaiheessa ja miettiä, et miten, miten me saatas tää strategiatyöskentely 

tehokkaammaksi tulevaisuudessa. Vähemmän aikaa, järkevämpi paperi, ja 

tuloksellista johtamista. Se on siin yksinkertasuus. Ei muuta. 

Kiitos. 

1:14:32 Valtuutettu Faysal Abdi 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. 
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Hyvät valtuutetut. 

Haluan ensinnäkin kiittää kaupunkia strategian teosta. Vantaalla on käyty 

pitkään arvokasta työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Vaikka 

sote-palvelut siirtyvät Vantaan-Keravan hyvinvointialueelle, ei sote-alue silti yksin 

korjaa kokonaan kunnan työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kuntalaisten 

hyvinvointia edistämällä ja lisäämällä resursseja ennaltaehkäisyyn voidaan hillitä 

palvelukustannuksia ja pitää yllä kuntalaisten aktiivisuutta ja työkykyä. Vantaan ja 

sote-alueen välillä pitää olla selkeät yhteistyörakenteet, koska molemmat hallinnot 

ovat asukkaita varten. Kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa koulutus, 

työllistyminen, osallisuus, asuinympäristöjen turvallisuus ja viihtyvyys, 

harrastusmahdollisuudet ja liikennejärjestelyt yms. Näihin kaikkiin kaupunki pitää 

panostaa koko ajan yli valtuustokausia. Vantaa on Suomen monikulttuurisin kaupunki, 

joten on huomioitava eri väestöryhmiä hyvinvoinnin edistämisessä ja palvelujen 

järjestämisessä. Hyvinvoinnin, hyvin, hyvinvoivat kuntalaiset ovat kunnan tärkein 

voimavara, joten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kannattaa myös jatkossa 

satsata ja pitää strategisesti etusijalla.  

Kiitoksia. 

1:16:15 Valtuutettu Sirkka-Liisa Kähärä 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. 

Ja hyvät valtuutetut. 

Nyt käsiteltävässä strategiassa päätetään kaupungin toiminnan ja 

talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain mukaan strategiassa tulee ottaa 

huomioon muun muassa kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttam-, 

vaikuttamismahdollisuudet. Strategian tekstissä todetaan, että kaupunkia ja sen useita 

keskuksia, lähiöitä kehitetään viihtyisämmiksi, turvallisemmiksi ja toimivammiksi. 

Vantaan keskukset ovat nähneet useita projekteja, suunnitelmia, kilpailutuksia ja 

rakentamishankkeita, mutta hyvistä suunnitelmista huolimatta edellä mainittujen 

toimenpiteiden toteutuminen on ollut monin paikoin surkeaa. Vantaan 

kaupunkikeskukset tarvitsevatkin tavoitteisiin ja toteutukseen sidotut peruskorjaus, 

purkamis ja täydennys, täydennysrakentamisen suunnitelmat. Johon sitoutetaan eri 

toimijat mukaan esimerkiksi erillissopimuksin. Näiden kaupunkikeskuksien kautta 

lähiöiden viihtyisyys, monipuoliset palvelut, harrastusmahdollisuudet ja työpaikat 
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lisäävät asukkaiden pito- ja vetovoimaa. Kaupunginosien asukkaita houk-  

houkutellaan Vantaallakin mukaan vaikuttamaan oman asuinalueensa kehittämiseen. 

Valitettavasti Vantaan rahoitus asukkaiden osallistamiseen ja aktiivisuuden 

vahvistamiseen on pienempi verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Kovin pieniä 

asioita olemassa olevalla rahoituksella pystytään tekemään. Asukkaiden 

kiinnostuminen omasta elinympäristöstä, osallisuuden herääminen tai aktiivisuus 

asuinalueensa muuttamiseen vaatii tietoisuutta, vaikutt- vaikutusmahdollisuuksista, 

päätöksenteon menetelmistä ja ylipäätänsä asukasmielipiteen ilmaisemisen keinoista. 

Kiinteänä osana tähän kuuluu myös yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen 

esimerkiksi äänestäminen. Vantaalla on ollut kunta ja valtakunnallisissa vaaleissa 

huono tulos, huonoimpien joukossa, jos äänestysaktiivisuutta mitataan. Vaikka 

äänestysprosentin kasvu on ollut Vantaalla sitovana tavoitteena, ei sitä ole pystytty 

nostamaan ja näin me emme ole tavoitteeseen päässeet. Hyvinvointialueen vaaleissa 

olimme jumbosijalla eikä kuntavaalitkaan hyvin menneet alle 50 %, alle 50 %:n 

äänestysaktiivisuudella. Siksi soisi strategian toimenpide, toimenpiteiden kohdistuvan 

demokratiakasvatukseen ja demokraattisten päätöksentekomallien tietoisuuden 

vahvistamiseen. Demokratiakasvatus aloitetaan jo lapsuudessa ja sen tulisi jatkua 

olennaisena osana kansalaistaitoja läpi koulutuspolun. Lisäksi työelämätaitojen 

aktiivisen vaikuttamisen ja yhteistyötaitojen opiskelun tulisi olla olennainen osa 

vantaalaisten koulutuspolkua.  

Kiitos. 

1:19:36 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Ensinnäkin oli pakko nyt kommentoida ihan muutamalla sanalla tätä 

Perussuomalaisten muutosesitystä. Itse tätä lausettahan te olette esittäneet huonolla 

menestyksellä moniin muihinkin kohtiin kaupungin papereissa. Ja tietysti tällainen 

jonkinlainen syntipukkiajattelu niin on, on kyllä hyvin, hyvin valitettavaa. Koska 

siinähän ei pyritä lainkaan osoittamaan todellisia vastuu-, vastuullisia kaupungin 

ongelmiin saati sitten hakemaan ratkaisuja. Eli kyse on tämmösestä melko 

kovasydämisestä ihmiskuvasta lähtevästä politikoinnista. Te vaaditte siis, että Vantaa 

ei ota vastaan kiintiöpakolaisia niin kauan kun olemme yksi Suomen tuota 

vieraskielisimmistä kaupungeista. Kiintiöpakolaisiahan ei olla otettu vastaan Vantaalla 
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vuosikausiin. Kysymys tietysti herää ettekö te Perussuomalaiset seuraa 

päätöksentekoa Vantaalla. Vantaan suurimmat maahanmuuttajaryhmät ovat 

venäjänkieliset ja virolaiset, ja tämä on se Vantaan muun kielisyyden ikään kuin ydin. 

Mikä tässä on ongelma? Nyt te esitätte, että Vantaalle ei pidä ottaa sotaa, vainoa ja 

väkivaltaa pakenevia ihmisiä esimerkiksi Syyriasta. Koska meillä on paljon virolaisia 

ja venäläisiä. Mitä ihmeen tekemistä näillä asioilla on keskenään? Vai onko, voitteko 

ehkä selventää nyt, että mitä ihmisryhmää vastaan te tai mitä ihmisryhmää te tässä 

nyt tarkoitatte? Haluan huomauttaa myös, että Vantaan strategiassa ei lainkaan oteta 

kantaa bensan hintaan. Miksi perussuomalaiset eivät puutu tähän epäkohtaan? 

Arvoisa puheenjohtaja. Vantaan strategia on minusta valmisteltu poikkeuksellisen 

hyvässä yhteistyössä eri ryhmien välillä. Se on kohtuullisen hyvässä tasapainossa ja 

siinä on kyllä pyrit-, kyetty ottamaan erilaiset näkemykset ja erilaiset painotukset. 

Valmistelu on ollut minusta sen verran hyvää ja huolellista, että tässä 

valtuustokäsittelyssä meidän ei tarvitse paljon äänestää itse strategian niinku suurista 

linjoista. Ja valmistelussa nimenomaan valtuustoryhmillä on ollut keskeinen rooli. Siksi 

hiukan ihmettelen edelleen Perussuomalaisten puheenvuoroa siitä, että poliitikot olis 

jotenki pidetty syrjässä tästä hankkeesta. Minusta jopa uuvuttavassa määrin me 

olemme tässä olleet mukana. Puheenjohtaja. Kauniit sanat paperilla ei tietenkään 

muutu teoksi ja toiminnaksi, jos siellä on resursseja, ja juuri tämä on ollut usein 

Vantaalla ongelma. Ja niitten varmistaminen on nyt tärkein asia, josta valtuuston pitää 

huolehtia kun strategiaa ryhdytään panemaan täytäntöön. Ei tämä paperi tietysti 

täydellinen ole. Erityisesti sen yrittäjyyttä koskevat kohdat ovat osittain jopa ehkä 

hiukan lapsellisia. Tässä suhteessa valtuutettu Särkelä puhui hyvin. Ehkä nää 

strategian yrittäjyyskohdat voisi tiivistää vaikka niin, että yrittäjille pystytetään kultainen 

patsas, jota päättäjät käyvät uhrilahjoin sitten kumartamassa. Strategian mukaan 

Vantaa panostaa yrittäjyyteen ja yrittäjyyden edistämiseen laaja-alaisesti. Sillä on 

valtava merkitys kaupungin elinvoimaisuudelle. Eri yrittäjäryhmien tarpeet ja 

yrittäjyydet huomioidaan laajasti kaupungin päätöksenteossa, ja sitten tehdään 

yritysvaikutusten arviointi. Mä en ole ollenkaan varma, että tällainen yritysten 

kumartaminen on oikeasti, on oikeasti edes sitä, jota yritykset oikeasti tarvitsevat. 

Yrittäjille tärkeintä on liikeidea, tuotteen kysyntä, kevyt byrokratia ja sitten tämmöinen 

oikeudenmukainen ja ennustettava verotus. Ja kaupunki ilman muuta tarvitsee 

kannattavia yrityksiä. Tässä suhteessa älkää ymmärtäkö väärin, ne luovat työ- (--) 
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[1:23:06] [koputus]. Mut ne tarvitsee kuitenkin taloudellisia edellytyksiä, ei ehkä 

niinkään tällaisia julistuksia. 

1:23:24 Valtuutettu Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia. 

Vantaalla on rakennettu hyvin paljon pieniä kerrostaloasuntoja sijoittajien 

iloksi. Ja strategiaan lisättiinkin painotus perheasunnoille ja pientaloille hyvässä 

yhteistyössä, minkä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Multala toikin hyvin esille, 

kiitos kaikille. Se tarvitaan jos haluamme pitää tänne tulleet ihmiset täällä. Fokus pitäisi 

olla siinä, että perheasuntojen lähellä olisi myös hyviä päiväkoteja ja kouluja. Tämä on 

Vantaalla iso puute, samoin strategiassa. Arjessa koulu tai päiväkoti on ihan niit joka 

päiväsii palveluita, jotka määrittää sen alueen joko houkuttelevaksi tai semmoiseksi, 

että se työntää asukkaat pois, ne asukkaat, joilla on varaa valita. Nyt 10 lähintä 

päiväkotia on usein täynnä ja matka päiväkotiin vaatii auton hankkimisen. Mitään 

seurantaa ei ole siitä kuinka moni jää ilman tätä arjen palvelua ja ilman sitä, että 

saadaan lähi, lähipalvelut lähialueelta se päiväkotipaikka ja tähän pitää saada korjaus. 

Kaupunki muuten rakentui sit 70-luvulla tosi reippaasti ja nyt tosi iso haaste on se, että 

rakennettujen koulujen ja päiväkotien sisäilma vaatisi korjauksia, sillä monia 

peruskorjauksia on siirretty tavalla, joka tuhoaa kiinteistön tai sen arvon. Vaikka 

kärkihankkeet on tosi hienoja, niin näitä ei saa toteuttaa lasten terveyden 

kustannuksella. Sietämätön ja merkittävä terveyshaitta pitää saada laskemaan. Ja 

lasten ja opettajien terveydestä on huolehdittava myöskin silloin kun odotellaan näit 

korjauksii. Tämä on vähintä mitä lapsiystävällinen kunta voi tehdä. Hyvät koulut ja 

päiväkodit pitävät perheet Vantaalla, sillä näiden lähellä, läheltä ei haluta muuttaa pois 

vai vaan niinku ne lasten kaverit halutaan pitää samana. Myös hyvä henkilökunta on 

saatava varhaiskasvatuksen opetukseen riittävästi ja sijaiset toimimaan. Valtuutettu 

Rokkanen nosti esiin hyvässä puheessaan kaupunki, kaupunkikeskustojen 

kehittämisen. Ei saa unohtaa sitä, että meillä on näitä pienempii keskustoja ja vanhoja 

lähiöitä. Osallisuus ja asukkaiden aito kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet tulee olla 

tärkeä kivijalka kaupungin tulevaisuudessa. Luontokadon ja sukupuuttoaallon 

hillitseminen on myös tärkeetä juuri Vantaalla. Meillä ei monimuotoisuutta turvata. Siis 

täällä monimuotoisuutta turvaa vain me. Esimerkiksi vihervyöhykkeet ja ja ku nämä 

viher- kulkureitit pitää turvata riittävän laajoina, että se monimuotoisuus ei lähde 

laskemaan. Et pienet sirpaleet ja kapeet vyöhykkeet aiheuttaa sen. Suomessa joka 



(-  

 

28 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
31.1.2022 

 
yhdeksäs laji on uhanalainen tai vaarassa kuolla sukupuuttoon. Ihmisen aiheuttama 

sukupuuttoaalto on nopea. Strategiassa on paljon hyvää. Esimerkiksi valtuutettu 

Tikkanen nosti esiin yrittäjyyden, Eeva Rämö henkilöstön jaksamisen ja Vaula Norrena 

lukutaidon tärkeyden. Yrittäjät ei kumminkaan tarvitse kumartamista vaan 

nimenomaan sujuvat palvelut, hyvät paikat ja näin poispäin. Näitähän meidän täytyy 

tehdä. Kiitos hyvästä yhteistyöstä koko valtuustolle. 

1:26:42 Valtuutettu Nina Nummela 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Virkamiehet ja vantaalaiset. 

Kuten täällä on jo mainittu Vantaan strategia tehtiin haastavassa 

aikataulussa, aikataulussa. Onnistuimme kuitenkin viimeistelemään strategian 

hyvässä hengessä. Kiitos siitä kaikille neuvottelijoille ja erityisesti puheenjohtaja 

Multalalle. Meillä liike NYTissä oli yrittäjyyden huomioiminen erittäin tärkeä asia. 

Toivomme Vantaasta Suomen yrittäjäystävällisintä kaupunkia. Yrittäjyys tuo 

työpaikkoja sekä verotuloja, joita ilman emme pysty tarjoamaan kaupunkilaisille 

monipuolisia palveluita. Meillä on Vantaalla poikkeuksellisen hyvät liikenneyhteydet 

ympäri Suomea ja maailmaa. Tämä luo meille hyvän kilpailuedun yritysten 

sijoittumisessa ja tätä kannattaa hyödyntää. Yksi tärkeä tekijä on Vantaan viihtyvyys. 

Me haluamme korostaa Vantaata viihtyisänä kaupunkina. Ja viihtyisyys on yksi 

tärkeimpiä kriteerejä asuinpaikkaa valittaessa. Valitettavasti Vantaa ei vaan ole 

tutkimuksissa saanut viihtyvyydestä kovin korkeita pisteitä. Meidän täytyy saada 

Vantaan imagoa parannettua. Vantaa on ehdottomasti mainettaan parempi paikka 

asua. Meillä on täällä moni asia todella hyvin. Pientalo- ja omakotialueiden kaavoitus 

on tärkeässä asemassa, jotta pystymme tarjoamaan viihtyisiä asuinalueita sekä 

monipuolisia perheasuntoja, jotta perheet eivät karkaa ympäryskuntiin. Tehdään 

Vantaasta entistä parempi paikka asua, elää, opiskella ja harrastaa. 

Harrastustoiminnan tukeminen onkin yksi tekijöistä, joka lisää Vantaan vetovoimaa ja 

ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Harrastustoiminnan tukeminen ei ole kustannus vaan 

investointi tulevaisuuteen, ihan samoin kuin koulutuskin. 

Kiitos. 
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1:28:50 Valtuutettu Manav Phull 

Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. 

Tota niin. Olen ensimmäisen kauden valtuutettu ja, ja tota kokemusta kyllä 

ei ole paljon valtuutettuna, mutta ihan siviilissä kyllä olen paljon seurannut asioita. Ja 

tota siis niin kun jos mä sanosin tässä näin, että Vantaan strategian laatimiseen on 

varmaan tehty paljon töitä, mutta niin minun mielestä paljon on vielä tehtävää, 

varmaan meidän kaikkien mielestä on paljon tehtävää. Et tässä tota paljon on noussut 

huolia tässä viime aikoina Vantaan päiväkodissa olevista henkilöstöpulasta. Arvoisa 

puheenjohtaja. Meidän pitäis panostaa siihen, että tuota me saadaan tarpeeksi 

henkilöstöä niin kun monilla muillakin aloilla ja pitää tota niiden tehä töitä sen eteen, 

että me onnistutaan siihen. Hyvät valtuutetut ja kaikki kuuntelijat. Et tota tässä niin kun 

vaikka jatkossa hyvinvointialueet hoitanee niin kun terveys, terveys tota niin alan asiat, 

mutta kuitenkin tässä sanoisin, että tässä pandemian aikana on paljon noussu huolia, 

että meillä Vantaalla ei ole niinku lapsille tarkoitettu tai keskitetty omaa niin kun 

sairaanhoitoo. Joka on mun mielestä niin kun erittäin tärkeä, että sitä olisi Vantaalla. 

Niin kun me vantaalaiset veronmaksajat maksajat myöskin maksavat samoja euroja 

veroina kuin niinku meidän naapurikunnat. Tota, se olisi tosi, tosi niin kun tärkeä saada 

sitä tärkeää hoitoo lapsille tässä niinku Vantaalla, että ei tartte aina niin kun juosta 

Jorville tai sitten Helsinkiin. Tota, arvoisa puheenjohtaja. Tässä pandemian aikana 

paljon tota työpaikkoja on hävinny. Mut sitten samalla sitten taas paljon työpaikkoja on 

tullu. Ja sitten taas tota oikealle työpaikalle ei ole oikea osaava henkilö. Meidän 

päättäjien pitäisi tehdä töitä sen eteen, että me saadaan oikea henkilö oikealle 

työpaikalle. Ja tota mie niinku kun tehdään tätä Vantaan, Vantaan tota strategiaa, 

meijän pitäis panostaa tosi paljon siihen, että ketää ei jätetä omilleen vaan kaikki, 

kaikki otetaan mukaan. Tuossa meijän niinku Sakari tuossa omassa puheenvuorossa 

sanoiki, että Suomessa löytyy ainoa kaupunki niinku meidän Vantaa, jossa on 

kansainvälinen lentokenttä. Me aina kun puhutaan, että Vantaalle meijän pitää saada 

niin kun lisää tuloja, mutta mistä se lisätulo tulee. Että omalle miel-, itelle tuli mieleen 

vaan, että olisiko jotenkin mahollista, että me saadaan tota tossa Vantaan 

lentokentälle laskeudu, tai siis niin kun sen kautta menee miljoonia ihmisiä normaalina 

aikoina, että tota saadaanko me jotenkin niin kun järkevästi lisättyä sinne jokunen euro 

sitten vaikka niin kun matkalipun tai tai jonkin, että me saadaan tota Vantaalle 

lisätuloo. Vaikka joku Vantaa-lisä. [koputus] Hyvät kuuntelijat. Me kaikki tiedämme, 
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että vieraskielisillä Vantaalla on tosi vaikea löytää töitä Vantaalla. (pj:n välirepliikki) 

[1:32:16] Lopetan ihan tässä, että vaan jotenkin saadaan vaan ne tota yrittäjät niinku 

kannustamaan, että ne palkkaisi vaan ne niin kun nuo vieraskieliset ihmiset, 

samanlaiset tänne jos ne vieraskielisen niin kun kannustetaan, että ne luo uusia 

yrityksiä yrityksiä. 

Kiitoksia. 

1:32:50 Valtuutettu Säde Tahvanainen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Vantaa on kaupunki, jossa asukkaalla tulisi olla mahdollisuus hyvään 

elämään. Siihen kiinnostaako ihmistä äänestää tai vaikuttaa omaan elämäänsä 

koskeviin asioihin niin riippuu pitkälti siitä näkeekö ihminen elämässään toivoa, 

elinympäristönsä viihtyisänä, ovatko ne lähiöt kunnossa, saako hän apua tarvitessaan 

ja välittääkö lähiyhteisö muistakin kuin omasta elämästään. Vantaan kaupungin tulee 

omassa toiminnassaan pureutua erityisesti näihin kysymyksiin. Strategiassa on 

nostettu teemoina lähiöiden kehittäminen, eriarvoisuuden vähentäminen, jolla voidaan 

pureutua näihin kysymyksiin. Tarvitaan vaan toimenpiteitä. Osaamistason 

kohottaminen, lapsiystävällisyys, lukutaito asiat, jotka kiteytyvät sekä siihen 

varhaiseen tukeen, että maahanmuuttajien työllisyyteen ja kielikoulutukseen. 

Hyvinvointiin liittyy myös työllisyys- ja elinvoimaisuus. Tulevassa työllisyys- ja 

elinvoimaohjelmassa tulee erityisesti paneutua niihin klustereihin, joita voimme 

kuntana olla edistämässä elinkeinosektorilla. Tässä yhdyn aiempiin kommentteihin, 

että pelkkä yrittäjyyden mantra ei riitä. Meidän on löydettävä myöskin ne lääkkeet. 

Matkailu tulisi nostaa vahvasti kärkihankkeisiin. Tapahtumakeskusta ja 

Muumimaailmaa suunnitellaan lippulaivaksi Backakseen, Heureka ja Flamingo meillä 

on jo. Meillä on suuri määrä kartanoita, vanha kirkonkylä, Tuusulan taiteilijatie aivan 

tossa äärellään. On siis aika ryhtyä käärimään näitä matkailupaketeiksi, uuden ajan 

rengasmatkoiksi. Tarjonta ruokkii kysyntää, houkutellaan muu Suomi kylään 

Vantaalle. 

1:34:49 Valtuutettu Minna Räsänen 

Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 
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On helppo yhtyä täällä valtuustosalissa jo esitettyihin kiitoksiin ja 

huomioihin tämän strategiatyön onnistumisesta. Yhteistyö kantaa ja vaikeasti, 

vaikeasta aiheestakin tulee kelpo tuloksia, kun riittää halua ja tahtoa. Myös 

sosiaalidemokraateilta siis lämmin kiitos kaikille valtuustoryhmille hyvästä yhteistyöstä 

ja Sari Multalalle tämän strategiaprosessin vetämisestä. Olemme 

sosialidemokraattisena valtuustoryhmänä tämän strategiaesityksen takana. Myös 

minä haluan nostaa esille strategianeuvotteluissa useaan kertaan eri ryhmien kautta 

esille nostetun tavoitteen tästä perheystävällisestä Vantaasta. Lähes hellyttävän 

yksimielistä sen asian parissa työskenteleminen tämän strategiatyön aikana oli. 

Tavoitteena perheystävällinen Vantaa on tärkeä, koska siihen sisältyy niin paljon 

perheiden kuuntelemista ja mukaan ottamista päätöksentekoon, perheelle hyvät 

palvelut, lasten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja kaikki muukin. Joka jo itse 

asiassa viime valtuustokaudella laitettiin osaltaan aluksi kun lähdimme kaupunkina 

mukaan kohti Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin. Nyt tässä strategiassa 

on tämäkin otettu jo huomioon ja matka kohti lapsiystävällistä kuntaa on selkeästi 

nähtävissä myös tässä strategiassa ja se on hyvä. Meille sosialidemokraateille on 

tärkeää se, että lapsista ja nuorista pidetään Vantaalla huolta. Siitä syystä 

koulutustason nosto ja esimerkiks tämä lukutaito mittaristo ovat hyviä tavoitteita, jotka 

näkyvät nyt myös strategiassa, hyvä niin. Tämä strategia, strategian myötä Vantaalla 

on kaikki mahdollisuudet niittää tulevaisuudessa mainetta lapsi- ja perheystävällisenä 

kuntana, koska sen myötä strategia ohj- strategia ohjaa meitä tekemään lasten 

hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja. Puhu- puhumme usein täällä Vantaan 

valtuustossa kaupungin veto- ja pitovoimasta, elinvoimasta. Se, että kaupunkina 

pystymme ottamaan entistä paremmin huomioon täällä asuvien lasten ja nuorten sekä 

perheiden tarpeet, kasvattaa kaupungin elinvoimaa ja tuottavuutta. Kun 

päätöksenteossa aidosti otetaan huomioon perheystävällisyys, lasten osallisuus ja 

poliittisella päätöksenteolla pidetään huolta siitä, että esimerkiksi lapsiperheköyhyyttä 

vähennetään, olemme ydinkysymysten äärellä siinä, millaiseksi kotikaupungissa 

Vantaa tulevaisuudessa koetaan. Tämän lisäksi kun vielä kaupungin 

henkilöstöpolitiikalla luodaan Vantaasta organisaationa perheystävällisenä 

työpaikkana toimimisen malliesimerkki, voidaan varmasti saavuttaa myös sellaista 

veto- ja pitovoimaa, jota olemme kaivanneet. 

Kiitos. 
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1:37:32 Valtuutettu Marjo Vacker 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Hyvä valtuusto. 

Ja muut kuulijat. 

Kiitos strategian yhteistyöstä. Me liike NYTin puolesta haluamme nostaa 

esille vielä strategiassa maini- mainitusta hallitusta siirtymästä hyvinvointialueelle. 

Tämä suuri hallinnollinen uudistus, mikä toteutumassa strategiakauden alkupuolella. 

Jos mikä, niin myös tämä vaatii kestävää yhteistyötä. Toivo tämän toteutumisesta jo 

alkumetreillä on suuri. Vahvalla, avoimella ja rakentavalla yhteistyöllä voimme 

tavoitella sitä ydintä eli hyvinvointia. Läpinäkyvä yhteistyö luo parhaat mahdollisuudet 

hyvinvointialueen muodostamiseen.  

Kiitos. 

1:38:34 Valtuutettu Jussi Särkelä 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Ja kuulijat. 

Toimivan ja viihtyisän kaupungin sekä hyvinvoivien ihmisten perusta 

lähtee asuntopolitiikasta. Meille 1970-luvulla sosiaalipolitiikkaa opiskelleille opetettiin, 

että vuosituhannen vaihtuessa jokaisella suomalaisella on oma huone. Toisin on 

käynyt, 30 vuoden säästökierteen Suomessa ja sen kaupungeissa asutaan yhä 

ahtaammin. Se näkyy osaltaan mielenterveysongelmina. Myös Vantaalla on 

rakennettu kohtalokkaan paljon pieniä asuntoja ja rakennetaan edelleen. Niiden myötä 

on vaarana, että Vantaasta tulee väliaikaisten asujien kaupunki. Yksipuolinen 

asuntokanta voi johtaa kaupungin keskustojen kehityksen katkeamiseen. Tämä 

strategiassa kyllä todetaan, mutta siinä ei selkeästi sanota miten tähän tehdään 

muutos. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Vantaalla on liian vähän. Se vaikuttaa ja 

tulee väistämättä vaikuttamaan pienipalkkaisten työntekijöiden tuloon kaupunkiimme. 

Vantaa on palveluiden kaupunki. Ja useat palvelualat ovat matalapalkka-aloja. On 

järkevää rakentaa julkisella rahalla kohtuuhintaisia asuntoja sen sijaan, että 

rakennetaan vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, joissa vuokria subventoidaan 
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verorahoilla. Vantaalla asutetaan seuraavan 20 vuoden aikana 80 000 uutta asukasta. 

Strategiasta on luettavissa, että uusille asukkaille rakennetaan asunnot 

pääsääntöisesti vyöhykkeelle, jonka keskellä kulkee ratikka. Tämä on järkevää, koska 

silloin säästyy luontoa virkistyskäyttöön. Ratikka ei ole siis tavoite vaan väline tiivistää 

uudet asuntoalueet toimivaksi kokonaisuudeksi. Etenkin kun ratikka maksaa itse 

itsensä takaisin eli on ilmainen. Sen sijaan uusiin asuntoihin investoidaan rahaa 

miljardeittain. Noin valtava investointi edellyttää perusteellista ja tarkkaa suunnittelua. 

Kaupungin pitää ottaa siitä kokonaisvastuu. Kaupungin päättäjien on arvioitava 

asuntojen keskinäinen sijainti ja asuntojen koot. Ne eivät saa jäädä bisnesihmisten 

päätettäviksi. Yhteinen etu voiton pyrkimysten edelle. On tärkeää, että uusille 

asuntovyöhykkeille mahdollistetaan asuminen kaikille väestöryhmille. Tästä syystä 

kohtuullinen vuokra-asuntotuotanto on turvattava kaikilla asuinalueilla. Todellinen 

kohtuullisen asuntotuotannon tarve on tällä hetkellä 850–900 asuntoa vuodessa, 

MAL-sopimuksen 350 asuntoa, no, on alle tarpeen.  

Kiitos. 

1:41:57 Valtuutettu Sari Multala 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Kiitos monista kiitoksista. Kiitän itse siitä, että yhteistyö valtuustoryhmien 

ja neuvottelijoiden kesken strategian tekemisessä oli erittäin hyvä. Ja jos otetaan 

huomioon se, että meillä oli yhteensä yli 300 muutosesitystä siihen jo valmiiksi 

valtuutettujen seminaareissa esittämien ajatusten pohjalta niin, niin on päivänselvää, 

että, että, että tähän on tullut paljon meidän panostamme tähän strategiaan, ehkä 

tämäkin kommenttina siihen kun täällä, täällä paljon, paljon tuli vähän sitä kritiikkiäkin 

sitten, sitten. Se on kuitenkin totta, että varmasti strategiatyössä on aina kehitettävää 

ja kaikki kehitysehdotukset otetaan varmasti niin virkamiespuolella kun sitten 

poliittisella puolella mielellään vastaan. Arvoisa puheenjohtaja. Pyysin kuitenkin 

puheenvuoron sen vuoksi, että unohdin nostaa tästä yhden erittäin tärkeän asian tästä 

meidän strategiastamme ja se on se, että tänne kirjattiin nyt uutena asiana se, että 

Vantaalle tehdään kaikki toimialat käsittävä kokonaisvaltainen liikkumisohjelma. Tämä 

on erityisen tärkeää sen vuoksi, että nyt hyvinvointialueuudistuksen myötä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää pääosin kunnan vastuulle vaikka osa siitä 

et siirtyykin hyvinvointialueelle. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti liikunnan ja 
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liikkumisen erotuksena liikunnasta siinä, että sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi 

arkiliikuntaa tai vaikka kävelyä bussipysäkille. Näiden edistäminen on entistä 

vahvemmin kunnan vastuulla ja entistä tärkeämpää. Ja miksi poikkihallinnollinen 

kaikki toimialat käsittävä sen vuoksi, että liikkumisen edistäminen olisi on huomioitava 

niin kaavoituksessa, kaikessa kaupunkisuunnittelussa kuin palveluidenkin 

suunnittelussa. Erilaiset asukasryhmät, asukkaat, eri-ikäiset asukkaat tarvitsevat 

erilaisia toimenpiteitä ja erityyppisiä mahdollisuuksia, jotta voivat liikkua terveytensä 

kannalta riittävästi. Tiedetään, että tällä hetkellä vain harva niin lapsista kuin 

aikuisistakin liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Ja sen vuoksi tämä on 

äärimmäisen tärkeää liikkumiseen lasta paitsi positiivisia vaikutuksia oppimistuloksiin, 

joten kouluihinkin liikkumisen lisääminen sinne koulupäivän yhteyteen on eri- erittäin 

tärkeää. Tämän noston halusin vielä tässä vaiheessa tuoda tässä esiin ja toivottavasti 

liikkumisohjelman tekeminen käynnistyy mahdollisimman pian. 

1:44:46 Valtuutettu Jouko Jääskeläinen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Puheenjohtaja on tarkkana, tuokin järvi on tänään jäässä tuolla jossakin 

idempänä Suomessa. Haluan kiittää myöskin omasta puolestani Sari Multalaa ja 

kaikkia ahkeroita, ahkeria ohjelmantekijöitä. Olette tehneet paljon työtä. Ja kyllä minä 

uskon, että me poliitikot osaamme, osaamme tekstiä, hyvää tekstiä tavoitteita luoda. 

Virkamiehet ovat siinä tietysti hyvänä pohjatyön tekijänä ja apuna kaikin tavoin niinku 

Vantaalla aina. Kiitos, vilpitön kiitos teille kaikille tästä. Tiina Tuomela toikin tässä esille 

joitakin kristillisdemokraattien näkökulmia tähän keskusteluun. Keskustelussa on 

esitetty myöskin kritiikkiä, ystävällistä kritiikkiä. Aina koen nämä puheenvuorot vaikka 

eri puolita asioita käsitellään. Ehkä tärkein näkökulma tähän asiaan on tuo 

työllistyminen. Työllistymisen edistäminen, jossa tosiaankaan ei mitään patsaita 

tarvita, niin kun valtuutettu Eerola ehkä hieman leikkisästikin halusi sanoa, vaan 

konkreettisia toimenpiteitä. Ja yhdyn tässä moniin viisaisiin puheenvuoro, vuoroihin 

joita valtuutettu tässä, valtuutetut tässä edellä ovat esittäneet nimenomaan tässä 

työllistämisen eri ulottuvuuksissa. Alueelle on tehty myöskin paljon suunnitelmia niinku 

valtuutettu Kähärä totesi. Nyt on kuitenkin konkretian aika. Emme saa jäädä siihen, 

että paperipino pino kasvaa. Alueet ovat jossakin määrin, vanhat alueet, jääneet 

jälkeen siitä uudesta kehityksestä mitä myöskin sitten onneksi muualla on. Kun nyt 

tota lumipyryä olemme katsoneet, niin lähtisin kuitenkin tähän kokonaisuuteen sillä 
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näkökulmalla eteenpäin katsoen, mihin nyt keskitämme voimamme, mihin teemme 

olennaiset huomiomme niin kun lumenauraamisessa emme pysty koko leveydeltä 

kaiken aikaa suuria kinoksia työntämään, täytyy olla se kärki. Ja kärjet joilla sinne 

lumen kimppuun käymme tätä kaikkea mitä olemme hyvin kirjoittaneet emme yhtä 

aikaa ja kaikkialla pysty tekemään. Konkretiaan pyrkivänä kristillisdemokraattina 

haluan todeta hyvin painokkaasti sen, että nyt on priorisoitava, on otettava huomioon 

ajan konkreettiset ongelmat, rahan rajallisuus. Muutoin on aina se vaara, että 

seuraava vuosikerta, joita valtuutettuja tänne epäilemättä valtuustoon ja taas kerran 

tänne tulee, lukee tätä ja kirjoittaa sitten uutta, jopa niin että, ei muista kiittää meitä 

vaikka me olemme tässä tehneet kaiken parhaimpamme mukaan. Eli nyt yhdessä 

konkretisoiden ja avainkohteet esille kaivaen ohjelmaa toteuttamaan.  

Kiitos, puheenjohtaja. 

1:47:48 Valtuutettu Juha Järä 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. 

Ja hyvät valtuutetut. 

Sekä vantaalaiset. 

Strategiassa on tietenkin hyvin paljon hyvääkin, mutta kun valtaosa täällä 

puhuu vain mukavista asioista niin nostan hieman pohdittavaakin esiin. On nimittäin 

täysin käsittämätöntä, että strategiaan on ujutettu esimerkiksi sana ratikkakaupunki. 

Näin siis vaikka investointipäätös tehdään vasta vuonna 2023. Ja näin siis vaikka yli 

puolet vaalikoneissa meistä valtuutetuista vastusti lukuisista eri syistä 

ratikkainvestointia tai ainakin kannatti sen siirtämistä parempiin talousaikoihin. Lisäksi 

vielä kannatan tässä lyhyessä puheenvuorossani edustaja Saimenin esittämää 

työryhmää, joka kehittäisi tätä strategiatyötä. Tässä todella on kehitettävää. En usko, 

että kukaan meistä todella vastustaa sitä, etteikö paljon puutteita olisi ja liian kiire ynnä 

muuta tässä olisi. Kiitos ja toivotan kaikille vantaalaisille parempaa tätä vuotta. 

 Kiitos. 

1:49:19 Valtuutettu Hussein al-Taee 

No niin, hyvä puheenjohtaja. 

Ja hyvät valtuutettu kolleegat. 
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Haluaisin tuota kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtajana 

nostaa oman sektorini näkökulmasta kolme asiaa, jotka siihen sektoriin erityisesti 

liittyy. Ensimmäinen. Koen, että tunnetaitoihin panostaminen varhaiskasvatuksesta 

lähtien olisi nyt se seuraava todellinen askel sille, että yhä vähempi vantaalainen nuori 

syrjäytyy. Tähän panostaminen valtakunnan tasolla, mutta erityisemmin Vantaalla on 

imperatiivi, johon meidän täytyy ryhtyä. Tämä tietenkin vaatii myös sitä, että meidän 

opettajista ja hoitajista pidetään hyvää huolta. Tunnetaitojen opetus on 

tuloksellisempaa kun myös opettajia ja opettajat ja hoitajat voivat hyvin. Toisekseen 

tässä on ollut jonkin verran puhetta vieraskielisistä ja koen, et nyt on viimein hyvä 

mahdollisuus panostaa erityisesti vieraskielisten työllisyyteen. Sillä esimerkiksi 

Vantaa-lisän poistuttua kuvioista yhä useampi kotiäiti, vieraskielinen kotiäiti saattaa 

haluta lähteä opinto- ja työmarkkinoille. Äidit mukaan kouluun -hanke esim. joka on 

lähtöään Vantaalta voi toimia tämmösenä hyvänä johtotähtenä sille, et miten juuri 

naistyöttömyyttä voitaisiin Vantaalla vähentää. Ja sit kolmantena, ja tähän vaaditaan 

sitä kuuluisaa vantaalaista rohkeutta. On huomattu, että juuri yliopistokaupungeissa 

perustetaan keskimäärin keskimääräistä paremmin yrityksiä, erityisesti uusia startup-

yrityksiä. Kokisin, että olisi korkea aika, että Vantaa saisi oman yliopistolinjansa, 

mahdollisesti oman yliopistokampuksensa. Ja tästä luulen, että meidän täytyy 

yhteisesti poliittisina ryhminä lähteä tätä hakemaan sillä, sillä kun saamme oman 

yliopiston erityisesti Heurekan ympäristöön oman tiedekeskuksen, joka liittyy 

yliopistotyöhön, niin voisimme lähteä myös katsomaan mitä yrittäjyyttä startup saralla 

uusissa teknologioissa ja ja tuota uusilla esimerkiksi rahoitusmarkkinoilla voitaisiin 

Vantaan kautta luoda. Koen, että tällä voisi olla tulevaisuuden kannalta meille 

vantaalaisille lisää mahdollisia veroeuroja, joita tarvitsemme kipeästi. 

Kiitos. 

1:51:57 Valtuutettu Niilo Kärki 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Täällä on ollut hyviä kommentteja ja aiheita nostettu esiin. Lehmuskallio 

puhui rakentamisesta ja niihin siihen liittyen puiden kaatamisen välttämisestä. Olen 

aivan samaa mieltä, ei meidän pidä esittää (-) [1:52:11] metsää rakentamista, joka on 

suuri luontoalue tuolla tulee Helsingin rajan pinnassa. Tääl on paljon hyviä nostoja 

päiväkotiasioista, koulutusasioista, pitovoimasta, vetovoimasta useampaan kertaan. 
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Ne on tärkeitä asioita. Yksi asia niistä tai yksi ulottuvuus niissä on se, että että meillä 

on Suomen vieraskielisin kunta kyseessä ja me olemme viime vuoden budjettikirjaan 

kirjanneet muun muassa, että on laadittava eri toimialat kattava ohjelma sosiaalisesti 

kestävän kaupunkirakenteen luomiseksi sekä segregaation ehkäisemiseksi. Niin 

asumisessa kuin palvelutoiminnassa. Eli tää on todellakin ihan erityinen asia, joka on 

todettu jo meillä itse kaupungin omissa suunnitelmissa. Mut kuitenkaan segregaation 

ehkäisyyn ei ole läntisessä Euroopassa viel edelleenkään keksitty tehokkaita toimia. 

Siellä on kymmenkunta valtiota, jossa ei ole juurikaan ollu segregaatio-ohjelmaa, ja 

näissä lienee siten tehokkainta se ennaltaehkäisy. Tanskassa pääministeri on 

ilmottanu hallituksen tavoitteeksi turvapaikanhakijoita nolla. No se, että mitä Vantaa 

ottaa tällä kantaa, Eerola, en tiedä hänen ajatuskulkuaan, mutta hän viittaa 

syntipukkiajatteluun ja kovasydämisyyteen. No, ei tässä kyllä olla ketään syntipukiksi 

asettamassa, mutta se, että yhteiskuntaa kuntaa pitäisi kuntalain mukaan hoitaa 

kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseksi. Ei pitäisi toimia ensisijaisesti eikä 

merkittäviltä osin sitten enää maapallon sosiaalitoimistona. Me olemme jo ottaneet 

tähän kuntaan ja saaneet tähän kuntaan enemmän vieraskielisiä kun kukaan muu 

Suomen kunnista. Eli me olemme niinku siinä mielessä oman osuutemme jo hyvin 

nostaneet esiin. Ja tässä tää kehitys jatkuu niinku tossa tais olla. Sodhi kun totesi, että 

on suurin osa uusista kuntalaisista on vieraskielisiä. Ja tää kysymys siitä, että 

kiintiöpaikkojen rajaaminen jatkossa, mehän viime syksynä hallituksessa 

hyväksyimme parikymmentä kiintiöpakolaista ilmeisesti Vantaalle, näin ymmärsin, että 

näin kävi näitä näitä afganistanilaista väkeä olis, olis tulossa. Tää on samanlainen 

kysymys myös jatkoa varten. Valmiiksi antaa se signaali valtionhallintoon, että että 

nämä eivät ole kuntien perustehtäviä ja sieltä yhteistyössä muiden Kuusikkokuntien 

kanssa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla erityisesti on syytä antaa sitä signaalia 

valtionhallintoon, että tämä ei ole kuntien tehtävä. Ja jos kunnille näitä toim- tuota niin 

valtion toimenpitein tulee niin silloin valtiolta pitää saada täyskorvaus niistä. Niin, että 

kuntalaisia hoidetaan kuntalaisten äyreillä kunnan hyvinvoinnin perusteella. 

Kiitos.  

1:55:10 Valtuutettu Siri Ahokas 

Kiitos, puheenjohtaja. 
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Vantaa on kaupunki, jossa on vähän kaikkea. Niin urbaania kaupunkia, 

erilaisia pientaloalueita, mutta myös paljon luontoa. Kaupunkikeskustojen ja niitä 

ympäröivien lähiöiden kehittäminen, pientalokaavoitus ja viheralueista huolehtiminen 

ovat oleellista. Ne ovat keskeistä meidän asukkaiden arjessa. Ja huomioidaankin 

hyvin strategiassa. Hyvän tasapainon löytämiseen me tarvitsemme viisautta ja kykyä 

hyvään vuoropuheluun valintoja tehdessämme. Eri asuinalueiden monimuotoisuus, 

viihtyvyys, työpaikat ja palvelut luovat elävää kaupunkia. Se vaatii hyvää yhteistyötä 

yritysten ja muiden kumppaneiden ja vuoropuhelua asukkaiden kanssa. Vantaalla 

katsotaan tulevaisuuteen ja halutaan luoda entistä kestävämpää, innovatiivista 

kaupunkia. Rohkea uuden luominen tuo vetovoimaa kenties jopa lumovoimaa. 

Erilaisia digiloikkia, liikkuvia ja joustavia ratkaisuja palveluiden toteuttamiseksi on parin 

viime vuoden aikana jouduttu jouduttamaan. Siitä osaamisesta on hyvä pitää kiinni. 

Vantaa on mukana Lapsiystävällinen kunta -mallissa, se on meille hyvä työkalu. Sen 

tavoitteet liittyen lasten ja nuorten osallisuuteen, väkivallan ja huonon kohtelun 

ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen, tiedon lisäämiseen ja tutkimustiedon 

hyödyntämiseen sekä lapsen edun ensisijaisuuteen ovat tarpeellisia ja hyvin 

perusteellisesti valittuja. 

Kiitoksia. 

1:57:00 Valtuutettu Maarit Raja-aho 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Ja muut kuulijat. 

Kiitos strategiatyöskentelystä koko työryhmälle, ja erityiskiitos Sari 

Multalalle neuvottelujen johtamisesta haastavassa tilanteessa. Välillä työ venyi 

pikkutunneille ja muutamien lähikokousten jälkeen työn loppuvaiheessa jouduimme 

siirtymään jälleen etäympäristöön. Syksy oli kaikkineen hyvin tiivis, budjettia ja 

strategiaa tehtiin rinta rinnan, mutta lopussa kiitos seisoo. Olen hyvin iloinen 

strategiastamme. Tämä strategia on historiallinen. Se on viimeinen strategia, jonka 

teemme kaupungissa, jonka toimialaan vielä kuuluu sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Strategiassa on ollut siksi tärkeää huomioida terveyden edistämisen näkökulma. 

Tulevaisuuden kaupungilta kaupunkilaiset saavat koulutus-, sivistys- ja muita erilaisia 

hyvinvointia rakentavia palveluita. Terveyden edistäminen on jatkossa tärkeä osa 
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kaupungin toimintaa ja sen arvo on mittaamattoman tärkeää. Tähän liittyen erityisesti 

liikunnan harrastamisen mahdollistaminen ja edistäminen on nostettava keskiöön. 

Oikeastaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen voi sanoa olevan se syy, miksi 

ylipäänsä olemme kaupunkina olemassa. Strategia on monipuolinen ja kattava. Se 

ottaa huomioon myös viihtyisyyden näkökulmat, koulutuksen tärkeyden ja myös 

näkökulmat osaamisen ja työllisyyden edistämisen tärkeydestä. Olen myös iloinen 

siitä, että strategiassa huomioitu eri ikäryhmät ja myös yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon edistämisen koen tärkeänä. On tärkeää, että ikääntyvän väestön hyvinvointi on 

otettu huomioon strategiassa. Omatoimisuuden ja osallisuuden edistäminen on 

kaupungin tehtävä ja sitä voidaan kasvattaa tukemalla heidän omatoimisuutensa 

edellytyksiä. Myös tärkeänä pidän sitä, että jatkuvan oppimisen ja osaamisen 

tarpeisiin panostetaan ja vantaalaisten osaamistaso nousee. Panostukset 

oppilaitosyhteistyön vahvistamiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tarvitsemme 

työntekijöitä ja osaajia ja keinovalikoiman on oltava kattava, jotta pääsemme 

eteenpäin tässä haastavassa työllisyystilanteessa. Työllisyyden kuntakokeilusta 

odotan paljon. Tärkeintä on hyvä organisointi. Ja tässäkin avainasemassa hyvä 

yhteistyö eri toimijoiden kesken. Hyvät kuulijat, uskon että tämän strategian avulla 

pääsemme tavoitteeseemme. Työtä on paljon. Tehdään Vantaasta kaikille 

asukkailleen viihtyisä ja turvallinen kotikaupunki. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

1:59:51 Valtuutettu Anssi Aura 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Hyvä valtuusto. 

Tämä oli mun kolmas valtuustokauden strategia, jota olen hyväksymässä. 

Tää strategiaprosessi on ollut poikkeuksellisen haastavaa aikataulujensa takia. On 

vaatinut niin virkamiehiltä kuin poliitikoilta pitkäjänteisyyttä. Strategia on valmisteltu 

laajassa vuorovaikutuksessa, oikeestaan poikkeuksellisenkin laajassa, koska 

valmisteluprosessin aikana on kuultu sekä viime kauden että tämän kauden 

valtuutettuja. Laajan osallisuuden ansiosta voidaankin sanoa, että tässä näkyy 

kaikkien vantaalaisten ja Vantaalla toimivien tahojen käde- kädenjälki, kiitos vielä 

valmistelijoille hyvästä työstä. Mielestäni tänään hyväksyttävä, hyväksyttävänä oleva 

strategia on täysin kuntalain mukainen. Toisaalta kuntalaki ei aseta rimaa mielettömän 
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korkealla ja meidän valtuutettujen tehtävä onkin huolehtia, että Vantaan suunta ja 

päämäärä on tarkkaan määritelty. On myös tietty aikamääre, jossa pitää selviytyä. 

Vantaan ympärillä niin sanotussa toimintaympäristössä on muitakin kuntia, jotka 

pyrkivät rakentamaan viihtyisää ja elinvoimasta kuntaa. Meidän kaupungilla on 

kuitenkin erityinen kilpailutekijä suhteessa muihin kaupunkeihin, meinaan sijainti. Se 

antaa meille taktisen edun. Mutta me tarvitsemme kuitenkin todellista rohkeutta tehdä 

tulevaisuuden kaupunkia, joka parantaa meidän vetovoimaa eli houkuttelee tänne 

lisää asukkaita. Meidän pitää edelleen kehittää myös kuuluisaa pitovoimaa. Pitovoima 

tarkoittaa, että ihmiset ja yritykset ja muut toimijat viihtyvät täällä niin hyvin, että täällä 

on viihtysää, järkevää asu- asua, yrittää ja olla. Tarvitsemme myös lumovoimaa. Meillä 

pitää olla jotain, jolla muista erottua ja olla ainutlaatuinen kaupunki. Tämä strategia 

mahdollistaa meillä kaupunkina par- kaupunkina olemaan parempia kuin me ollaan 

nytten. Se vaatii kuitenkin rohkeutta katsoa eteenpäin ja tehdä rohkeita päätöksiä. 

Tätä kaupunkia ei siis viedä uudelle tasolle tuijottelemalla peräpeileihin vaan 

katsomalla tulevaisuuteen, jossa kaupunkimme on kansainvälisesti kilpailukykyinen, 

innovatiivinen ja rohkea. Tietysti meidän pitää turvata kuntalaisillemme ja 

kaupunkimme kaikille toimijoille vakaa ja mahdollistava ympäristö olla, elää ja yrittää. 

Kaikki tämä pitää tehdä vieläpä kestävästi. Meidän pitää luoda kaupunki, jossa meidän 

lapsetkin pysty- pystyvät nauttimaan puhtaasta monimuotoisesta ja mahdollistavasta 

ympäristöstä. 

Kiitos. 

2:02:53 Valtuutettu Antero Eerola 

Joo. Arvoisa puheenjohtaja. 

Puheenjohtaja asetti tässä nyt paineita tähän, tähän suuntaan. Se on siis 

rakentavaa, yritetään. Tuota niin ehkä on nyt kuitenkin pakko, pakko sen verran, sen 

verran sanoa, että. Rakentavan, rakentavan kritiikin hengessä kun tuota täällä, täällä 

valtuutettu Kärki puhui tästä maailman sosiaalitoimistosta, niin se on tietysti vähän 

ongelmallista, jos ajatellaan, että keksitään itse uhkakuva ja sitten hyökätään sitä, sitä 

vastaan. Ei tällaista kuitenkaan, kuitenkaan kukaan, kukaan Suomessa ole, ole 

vaatinut tai vaadi. Meillä on tietysti Suomessa laki, joka pitää noudattaa ja jota tietysti 

eduskunta voi muuttaa. Ja esimerkiksi siitä kuka on kuntalainen. Jos saa lain 

mukaisesti myönteisen turvapaikan niin silloin ulkomaalainen, ulkomaalaisesta tulee 
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kuntalainen johonkin kuntaan. Se tarkoittaa sitä, että saa kunnasta asun-, asunnon, 

pääsee kunnan asukkaaksi ja saa maahanmuuttajille tarkoitettuja 

kotouttamispalveluita. Ja kuntapaikka on ensisijainen tapa muuttaa kuntaan, sillä sen 

avulla voidaan varmistaa, että uusi kuntalainen saa tarvitsemansa palvelut. Ja nämä 

tiedot löytyvät esimerkiksi Maahanmuuttoviraston sivuilta. Sitten jos puhutaan 

kiintiöpakolaisista niin hehän ovat näitä henkilöitä, joita YK:n pakolaisasian valtuutettu 

UNHCR on esittänyt Suomelle ja Suomi on myöntänyt sitten heille pakolaisaseman. 

Ja sitten heille järjestetään kotikunta ja asunto valmiiksi, ja vasta sen jälkeen he 

pääsevät muuttamaan Suomeen.  Ja heistä tulee kuntalaisia tänne tällä. Ja silloin 

tietysti kun Suomesta tuli Afganistanin pakolaisia viime syksynä niin he eivät olleet 

kiintiöpakolaisia vaan joutuivat lähtemään täältä kotimaastaan, kun tilanne siellä 

kriisiytyy tämän, tämän länsimaiden voi sanoa nukkehallituksen kaatumisen 

yhteydessä. Eli tietysti olisi hyvä, jos tavallaan perusasioi-, perusasioista voitaisiin niin 

kun faktapohjasta olla yhtä mieltä. Ja mitä tulee sitten tähän rakentavuuteen niin 

yhdessä eteenpäin, hyvässä, hyvässä yhteistyössä. 

2:05:22 Valtuutettu Niilo Kärki 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Joo, kysymys on juuri siitä mitä tuota niin tässä Eerola toi esiin, että kun 

myönnetään paikkoja, oli nyt sitten turvapaikanhakijoita ensin vai tai sitten 

kiintiöpakolaisina tuotua pakolaisleiriltä tai muun reitin kautta, niin tähän me voimme 

vaikuttaa, mutta emme niihin, jotka sitten pitkin Suomea muuttavat laillisesti. Maassa 

olevahan saa valita asuinpaikkansa. Ja tää on se haaste, että me olemme jo tehneet 

tässä, tässä kaupungissa suuremman prosentuaalisen osuuden muodossa vahvasti 

oman osuutemme. Eli eli kun meillä on tässä monissa ohjelmissa todettu, että meillä 

on segregaatio-ongelmaa, meillä on hankaluuksia, meillä on ylimääräistä rasitusta. 

Tuolla on todettu juuri tämänkin päivän puheenvuoroissa koulutus- ja kasvatuksen 

haasteista, ollaanko Ruotsin tiellä ja niin edelleen. Niihin voidaan vaikuttaa pala, pala 

kerrallaan, ei ne hetkessä ratkea. En oletakaan, että tässä esityksessä sellasta 

kerralla maailma muuttuisi. Mutta se olisi se vahva signaali niin, että valtionhallinnossa 

ymmärrettäisiin myöskin se miten se vaikuttaa tänne kuntatasolle. Se on yks osa sitä 

kuntalaisten hyvinvoinnin huolehtimista, että ei ahnehdita eikä oteta isompia tuota niin 

askareita kuin mihin talous ja mahdollisuudet henkilök- henkilökunta ja palvelut 

pystyvät. 
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Kiitos. 

2:06:58 Valtuutettu Kimmo Kiljunen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Tässä kuunnellut teidän hyvää keskustelua Vantaan strategiasta paljon 

erinomaisia puheenvuoroja. Minäkin pidin, joku jo kiitti aikaisemmin edustaja 

valtuutettu Särkelä puheenvuorossaan pohdiskeli vähän tätä yrittäjyyden käsitettä. 

Siinä oli paljon hyviä tärkeitä huomioita siitä mitä yrittäjyys aidostikin on, ja mitä se 

myöskään ei ole, ja se on hyvä ottaa rekisterii-, rekisteröidä huomioon. Mun 

puheenvuoroni ei lähde nyt tästä kohdasta strategiaa vaan, vaan merkillisestä 

ponnesta tai kommentista, jonka Perussuomalaiset laittoivat tähän, tähän koskien tätä 

kiintiöpakolaisia vähän noita sanoja mitä tossa edustaja, valtuutettu Eerolakin omassa 

puheenvuorossaan toi esille. Mutta mä jäin pohdiskelemaan sieltä kulmasta, et kuinka 

on mahdollista, että valtakunnan kansainvälisimmässä kaupungissa, josta me olemme 

ylpeitä, olemme saaneet valtavasti elinvoimaa. Tämä on yksi Suomen keskuksia 

aidosti juuri siitä syystä, että olemme tämän globalisaatiokehityksen ytimessä. Eli eli 

sen takiahan meillä myöskin ulkomaalaistaustaista väestöä on paljon, kun 

kansainvälistymiseen ihan termilo- termin mukaisesti kuuluu se, että siellä on kansain 

välistä. Eli paljon on ihmisiä eri puolilta maailmaa, paljon vaikutteit eri puolilta 

maailmaa. Sitä kautta myöskin elinvoimaa ja hyvinvointia, joka tänne kasaantunut. 

Monet muut kunnat Suomessa ovat kateellisella mielellä, katsovat meidän, meidän 

tätä profiiliamme. Ja sitten me laitamme passuksen siihen, että globaalimitassa 

haavoittuvin väestöryhmä siis maailmassa haavoittuvin väestöryhmä, jotka ovat 

suojattomia, jotka eivät saa suojaa omassa kotimaassaan, ovat vainottuja tavalla tai 

toisella, joilla ei ole turvaa, perustavinta turvaa. Niin tämä Suomen kansainvälisin 

globalisaation keskus kääntäisi selän juuri niille ihmisiä, jotka on kaikkein 

vaikeimmassa asemassa, mitkä ovat juuri kiintiöpakolaisia. Mä jouduin tätä miettii 

moneen, moneen kertaan, että miten tuohon oikein ylipäätään reagoida, suhtautua. 

Mutta olihan tuossa äsken just edustaja valtuutettu Kärjellä joitain argumentteja, mutta 

ne eivät olleet oikein vakuuttavia. Että menisittekö valtuutettu Kärki pikkusen 

syvemmälle pohtimaan myöskin tätä mitä valtavia hyötyjä, mikä hienous on siinä, että 

kaupunkimme on niin osittain monikulttuurinen mut ennen kaikkea kansainvälinen. 

Kiitos. 
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2:09:40 Valtuutettu Anssi Aura 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Mäkään en malta olla kommentoimatta tähän Kärjen, valtuutettu Kärjen 

nostamaa huomioo, jossa ja ja heillä oli myös esitys, jolla jolla tilkitään niin sanotusti 

ovet turvapaikanhakijoilta. Että kaikki nää nää vuodet, jota tässä valtuustos ollu niin 

on ollu ikävä ikävä huomata, että ennemminkin nostetaan niin kun negatiivisessa 

kulmassa aina näitä turvapaikkahakijoihin ja hädässä oleviin ihmisiin niinku 

suunnataan sitä negatiivista energiaa ja kaivetaan ongelmia, ongelmia sen sijaan, et 

etittäis niitä ratkaisuja. Ja toivon, että tällä valtuustokaudella niinku päästäis jo pois 

tästä ongelmien esittämisestä ja sinne ratkaisukeskeisempään suuntaan myös 

perussuomalaisten kannalta. Mut mulla oli ihan puhekki, alotanpa sen nyt uudelleen. 

Ikään kuin kauniiden sanojen ja siis tahtotilan lisäksi strategia on syönyt konkreettisia 

tavoitteita joilla kaupunkimme kehittyy. Kestävässä, vakaassa ja kehittyvässä 

kaupungissa pitää olla talous kunnossa. Tulemme tavoittelemaan maan myyntivoittoja 

strategiakaudella 150 miljoonaa euroa, vuosikatetta tullaan parantamaan 130 

miljoonaan euroon.  Toisin sanoen pyrimme järjestämään palvelumme tehokkaammin 

tulevina vuosina. Kun väestönkasvu säilyy nykyisenlaisena niin tämän ei juuri pitäis 

näkyä ihmisten arjessa. Investoimme strategiakaudella 600 miljoonaa euroa, tämän 

lisäksi investoimme ratikkaan, sikäli valtuusto niin päättää vuonna 2023. Tulemme 

seuraavina vuosina arvioimaan kaupunkikonserniomistuksia ja arvioimaan mitkä 

toiminnot pidämme konsernissa ja mistä luovumme. Yksi ilmeinen tarkastelun kohde 

on tytäryhtiömme Vartti. Tämä on järkevää tarkastelua, koska kaupungin keskeinen 

tehtävä ei ole tuottaa itse suoraan tai yhtiönsä kautta palveluita, joihin on olemassa 

olevat markkinat. Tätä asiaa on syytä edistää voimakkaasti. Vantaan haaste 

suhteessa muihin isoihin kaupunkeihin on ollut jatkuvasti väestön matala 

koulutustaso, vieraskielisten suomen kielen taito, vieraskielisten suuri työttömyysaste. 

Nämä asiat ovat rakentavasti nostettu strategiassamme esille ja siltä pohjalta olemme 

asettaneet näille selkeät ja kunnianhimoiset tavoitteet. Jokainen onnistuminen näillä 

saroilla parantaa meidän kaupunkimme tulopohjaa ja pienentää menoja. Valmisteilla 

olevan kasvu- ja elinvoima ohjelman avulla käännämme nämä haasteet voitoiksi. 

Kaupungin elinvoimaa parannetaan strategiakaudella kiihdyttämällä rakentamista. 

Rakentaminen tulee viime valtuustokaudella hyväksymämme yleiskaavan mukaisesti 

keskittymään runkoliikennereittien varrelle. Tarvitsemme erilaista asumista, jotta 
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voimme palvella vantaalaisia eri elinkaaren vaiheessa. Poikkeuksellinen muutos 

edelliseen valtuustokauteen on myös kiihdyttää pientaloasumista Vantaalla. 

Tavoitteenamme on mahdollistaa 600 uutta pientaloa joka vuosi. Tämän toivomme 

vastaavan varsinkin lapsiperheiden tarpeeseen.  

Kiitos.  

2:13:22 Nuorisovaltuustojen edustaja Filip Godlewski 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Arvoisat valtuutetut.  

Minun nimi on Filip Godlewski, ja olen nuorisovaltuuston uusi viime viikolla 

valittu puheenjohtaja. Minun lisäksi puheenjohtajistoon on valittu ensimmäiseksi 

varapuheenjohtajaksi Anni Tuomainen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tejwant 

Singh. Tänään minulla on tarkoitus pitää nuorisovaltuuston puheenvuoro kaupungin 

uuteen strategiaan liittyen. Strategiasta puhutaan jonkin verran nuorten 

osallisuudesta, mikä on tärkeää. On kuitenkin muistettava käytännön toteutus 

kauniiden sanojen lisäksi. Meillä Vantaalla ollaan edelläkävijöitä. Nuorisovaltuustolla 

edustus kaupunginhallituksessa, täällä valtuustossa, lautakunnissa ja monissa 

työryhmissä. On kuitenkin tärkeää pitää huolta myös jokaisesta vantaalaisesta 

nuoresta. Jokaiselle täytyy luoda turvallinen elinympäristö. Onkin tärkeää, että 

strategiassa on maininta koulukiusaamisen ennaltaehkäisys- ennaltaehkäisemistä. 

Strategiassa käytetään kuitenkin termiä koulukiusaaminen. Mikä on nuorisovaltuuston 

mielestä väheksyvä. Todellisuudessa koulukiusaaminen on aina väkivaltaa joko 

fyysistä tai psyykkistä. Kouluväkivalta terminä kuvaa paljon paremmin surullista 

todellisuutta. Strategiassa sanotaan, että kiusaa- kiusaamisen ennaltaehkäisyyn 

panostetaan edellytetyin tavoin laajasti. Edellisen strategiakauden aikana Vantaalla 

on kuitenkin tapahtunut hir- historiallisten kauheita kouluväkivaltatapauksia. Emme voi 

jatkaa edellisen strategian tavoin, jos haluamme tehdä asialle muutoksen. 

Kouluväkivalta on asia, joka tulee vaikuttamaan nuoren koko elämään. Pahimmillaan 

se voi jopa syrjäyttää nuoren pois yhteiskunnan rattailta. Kouluväkivallan 

ennaltaehkäiseminen on toimi, jolla ennaltaehkäisemme myös fyysisen  

kouluväkivallan, fyysisen väkivallan uhkaa, turvattomuuden tunnetta ja 

mielenterveyspalveluiden ylikuormittumista. Valitettava kiusaaminen, kiusaamisen 

ennaltaehkäisyyn ei kuitenkaan yksinään riitä vaan siihen puuttuminen on tärkeää. 
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Onkin hienoa nähdä kuinka Vantaalla on tehty töitä kouluväkivallan ehkäisyn 

edistämiseksi. Hyvänä esimerkkinä toimii juuri laadittu koulukiusaamisen ehkäisyn ja 

puuttumisen ohjelma. Olemme ylpeitä siitä, että strategiassamme on myös mainittu 

maapalloa uhkaava ilmastomuutos. Vantaan on toimittava edelläkävijänä 

ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä kyseessä on kuitenkin nuorten tulevaisuus. Ja 

maapallo jossa me tulemme elämään. Ilmastonmuutoksen merkitystä nuorille ei tule 

siis (-) [2:15:40]. Strategia palvelee nuoria kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin ja siitä 

löytyy paljon kunnianhimoisia tavoitteita.  

Kiitos. 

2:15:59 Valtuutettu Niilo Kärki  

Kiitos, puheenjohtaja. 

Joo, tässä on ilmeisesti niin kun näkökulma ero on niin iso, että tuota, 

tämä yksinkertainen meidän omien budjettikirjojemme ohjel, että teemme kattavan 

segregaation torjuntaohjelman, joka muuttui sitten segregaation tuota niin, mikä tää 

viimeisin versio olikaan nimeltänsä. Niin, niin se on yksi osa, millä millä tuota niin me 

meidän pitäisi toimia, mutta näillä näillä tuota ohjelmilla ei ole tähän mennessä ei ole 

vaikutusta saatu. Ei ole raporttia siitä, kuinka on onnistuttu segregaation ehkäisyssä. 

Ja silloin tuntuu hassulta, että me otamme lisää vieraskielistä väkeä, jonka toden- 

todetaan näissä segregaatio asioissa olevan yksi merkittävä osatekijä. Eli kun ei 

parempaa ratkaisua vielä ole niin tehdään pieniä osaratkaisuja ja vaikutetaan siihen 

sitä kautta. Ei se, että että tuota niin olemme Suomessa joku vieraskielisin taikka 

taikka tuota niin kansainvälisin kaupunki niin estä meitä ottamasta huomioon, että 

esimerkiksi Tanskassa, joka on varmasti on kansainvälinen maa, niin on ihan 

konkreettisesti todettu, että riskit on melkoiset tai ongelmat on melkoset, kun siellä on 

päätetty, että tavoitteena on heillä jo koko maassa nolla pakolaista.  

Kiitos. 

2:17:31 Valtuutettu Ranbir Sodhi 

Joo, arvoisa puheenjohtaja. 

Haluaisin vielä kysyä Kärkiltä, että ne tota, jotka nyt turvapaikanhakijoita 

tulee Suomeen muutaman vuodeksi. Niitä muutaman vuoden jälkeen niistä tuli 

kuntalaiseksi. Olen nähny viime vaaleissa ja siitä edellisessä vaalissa tää 
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perussuomalaisten ryhmä on kävellyt parikymmentä metriä niiden takana antavan 

niille esitteen, jossa ne vihaa niitä tai ne haluaa vastustaa niitä, niin minun mielestä ei 

kannata edes pyytää ääniäkään koko vaalissa. 

Niin, kiitos. 

2:18:15 Valtuutettu Niilo Kärki 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Kun nimi mainittiin. Nyt tuntuu siltä, että siellä taas Sodhilla menee asiat 

sekaisin. Emme ole kertaakaan puuttuneet siihen, että meidän pitäisi jotenkin nähdä, 

nähdä tää kiintiöiden pienentäminen olevan ristiriidassa Vantaalla asuvien kanssa. 

Totesin jo aikaisemmin, että kuntalain mukaan meidän tulee huolehtia kuntalaisten 

hyvinvoinnista. Nyt on niinku hyvä nähdä se, että me haluamme estää uusien 

haasteellisten tuota niin väkimäärien lisääntymisen täällä silloin, kun me emme pysty 

vieläkään hoide- hoitamaan kunnolla omasta mielestämme. Me olemme todenneet, 

että tarvitsemme segregaation torjunta- ja ehkäisyohjelman eli me emme ole 

tyytyväisiä siihen tapaan, jolla me pystymme hoitamaan nykyiset kunnassa olevat 

ihmiset. On totta kai loogista, että silloin voidaan Suomessa ajatella, että Vantaa 

rajautuu siitä ulos. Meil on paljon muita kuntia, joissa on paljon helpommat 

mahdollisuudet pienemmällä maahanmuuttajajoukolla varmaankin huolehtia 

kuntalaisten hyvinvoinnista.  

Kiitos. 

 

7 § Vastaus valtuutettu Juha Järän ja Tuire Kaimion sekä 26 muun 
valtuutetun aloitteeseen esiintymislava Itä-Vantaa 

 

2:31:46 Valtuutettu Juha Järä 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Virkamiehet. 

Ja vantaalaiset. 
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Kiitän kaupunkiympäristön toimialaa positiivisesta ja rakentavasta 

suhtautumisesta Heurekan puiston esiintymislavaa ja siitä tekemäämme innovatiivista 

valtuustoaloitetta kohtaan. Vastauksessa on huomioitu tärkeä asia. Yleissuunnittelun 

päivityksen tarve ja siinä muun muassa yhteistyö Heurekaa pyörittävän 

Tiedekeskussäätiön kanssa. Hyvin tärkeää on myös, että Heurekan puiston 

molemmat isoa kiinnostusta herättäneet hankkeet eli esiintymislava ja yksityinen 

saunaravintola saadaan sijoitettua alueelle. Esiintymislavalle sijainti kysymys on 

kriittisempi, jotta jopa monituhansinen yleisö pääsee nauttimaan lavan anneista, tulee 

lavan sijainnin olla optimaalinen. Huomioitavaa on, että hankkeet myös hyödyttävät 

toisiaan teknisen infran suhteen muun muassa. Esiintymislava hyödyttää paitsi kaikkia 

lähialueen toimijoita niin myös laajasti kaupungin kulttuuri kuin muidenkin toimijoiden 

kirjoa aina musiikista teatteriin ja promotilaisuuksista seurojen ja yhdistysten 

tapahtumatuotantoihin tai vaikkapa kaupungin omiin monenlaisiin yleisötilaisuuksiin 

lapsia toki unohtamatta. Lavasta hyötyvät kaikki. Hankkeen aiheuttamien maltillisten 

kustannusten lisäksi tuleekin selvittää myös lavan tuomat taloudelliset, kulttuurilliset 

sekä toiminnalliset hyödyt Vantaan kaupungille ja eri yhteisölle vuosikymmeniksi 

eteenpäin. Lavan vaihto- vaihtoehtoiset rakenne- ja rakennelma vaihtoehdot tulee 

pohtia. Ja suunnitteluprosesseihin pitää osallistaa paitsi Tiedekeskussäätiö, niin myös 

monet muut lavan käytön kannalta luontaiset sidosryhmät. Kuten esimerkiksi Vantaan 

Elävän musiikin yhdistys. Kiitän lämpimästi kaikkia valtuustoaloitteemme allekirjoittaja, 

joita olikin runsaasti ja esitän, että yleissuunnittelu asian tiimoilta saadaan tehtyä 

ripeästi, mielellään jo tänä vuonna. Sen valmistuttua uskonkin 

kaupunkitilalautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston osoittavan 

tälle merkittävälle yhteiselle sekä kustannustehokkaalle hankkeelle talousarviossa 

tarvittavan määrärahan. 

Kiitos. 

2:34:16 Valtuutettu Tuire Kaimio 

Kiitos. 

Yritän tehdä lyhyimmän puheen ennätyksen. Oikeestaan haluisin vaan 

siis ensinnäkin kiitän ja toiseksi haluaisin muistuttaa, että myös Länsi-Vantaalle 

tarvitaan tämmönen, että toivoisin että siellä vähintään yhtä ripeällä aikataululla 

sinnekin saataisiin. Ja että näiden suunnittelussa ja myös niitten käyttöehtojen 
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suunnittelussa oikeasti kuultais niitä mahdollisia käyttäjäryhmiä. Että on myös erilaisia 

esiintymislavoja sun muita mitkä käytännössä on sitten hankalia käyttää joko 

ehdoiltaan tai tai eivät ole riittävän laajoja, mutta meillä onneksi niinku 

kaupunkikulttuurin toimiala on näistä kyllä hyvin kärryillä, mutta kiitos kaikille 

allekirjoittajille. 

 

8 § Vastaus valtuutettu Suvi Karhun ja 23 muun valtuutetun aloitteeseen 
Vantaan hulevesiohjelman päivittämisestä 

 

2:36:09 Valtuutettu Suvi Karhu 

Kiitoksia, puheenjohtaja. 

(--) [2:36:16] suuresti kau- toimialaa ja kau- siitä, että aloitteesta selkeästi 

otettiin onkeen, ja lopputulos on niin mahtava, että en olisi parempaa voinut 

odottaakaan eli se, että tosiaan sitten hulevesiohjelmaa aletaan päivittämään. Ja 

uudelle valtuutetulle tää on niinku semmonen oikein sydäntä sykähdyttävä ja iloinen 

asia, että oikeasti näkee, että valtuustoaloitteella on merkitystä ja omalla toiminnallaan 

voi muuttaa Vantaata hieman aina pienin askelin paremmaksi paikaksi. Ja tää 

hulevesiohjelma tietenkin on tärkeä asia luonnon monimuotoisuudenkin kannalta ja 

se, että se lähiluonto on meille vantaalaisille jokaiselle ihan äärimmäisen tärkeä. Ja se 

et me pidetään siitä meidän luonnosta ja lähiluonnosta huolta. Ja arvostetaan sitä eikä 

niinku tuhota sitä millään mahollisin keinoin vaan pyritään nimenomaan suojelemaan, 

niin se on se on yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä. Eli kiitän erittäin lämpimästi ja 

kovasti kaikkia. 

2:37:37 Valtuutettu Tarja Eklund 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. 

Ja kiitos Suvi Karhulle tästä aloitteesta, että kyllähän sitä 

rakennusvalvonnassa hyvin tarkkaan tänäkin päivänä läpi käydään aina nämä 

hulevesiasiat, että ei minkäänlaista rakennuslupaa myönnetä, jos ei, jos ei näihin 

asioihin ole huomiota kiinnitetty. Mutta kun meillä on paljon lisääntyny nää 

teollisuusalueet, joista itsekin olen olen moneen kertaan tehnyt aloitteita ja puhunutkin, 

että että näissä etenkin niin niin on hyvin tärkeetä, et katsoo et minne ne hulevedet 
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hulevedet tämmöisiltä alueilta johdetaan, joissa saattaa olla jotakin muita pitoisuuksia 

kun kun mitä sinne jokiin ja tota niin puroihin pitäisi päästää. Että että siinä mielessä 

niin tää on kyllä ihan tarpeellinen tarpeellinen asia tää päivitys nyt. Ja odotan itse kans, 

että että se todella nyt tässä toteutuu. 

Kiitos. 

2:38:40 Valtuutettu Anssi Aura 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Käytän ihan lyhyen puheenvuoron. Toimin siis 

kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajana niin haluan vaan vahvistaa 

valtuutettu Karhulle, että että kyllä varmasti teit vaikuttavan aloitteen, ja kiitän omasta 

puolestani. Tää on just meidän valtuutettujen mun mielestä tehtävä auttaa myös 

virkamiehii sillä tavalla, että havannoidaan näitä asioita. Vaikkakin tota lautakunnan 

varapuheenjohtaja Eklund totesi osuvasti, että kyllä nää asiat ikään kuin on hallussa. 

Mut itekki oli oon tässä niinku tottunut menneinä vuosina siihen, et meijän 

hulevesiohjelmaa aina kehuttiin vuodesta toiseen, mut oho se olikin jo toistakymmentä 

vuotta vanha. Et erinomainen aloite ja jatka vaan samaan malliin Suvi. 

Kiitos. 

 

9 § Vastaus valtuutettu Eva Tawasolin ja 19 muun valtuutetun 
aloitteeseen nopeusrajoitusten madaltamisesta mm. koulujen ja 
terveyskeskusten lähellä 

 

2:39:58 Valtuutettu Eva Tawasoli 

Kiitoksia, puheenjohtaja. 

Arvoisa valtuusto. 

Arvoisat vantaalaiset. 

Kuten aloitteessa todetaan meillä on Vantaalla paljon upeita ihmisiä, 

mutta ei yhtään ylimääräistä. Liikennenopeuksien hillitseminen on tutkitusti toimivin 

keino, toimiva keino pitää huoli siitä, ettei meille vantaalaisille tai muille Vantaan 

kaduilla liikkuville sattuisi onnettomuuksia. Niissä kaupungeissa, joissa katujen 
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liikennenopeuksia on proaktiivisesti laskettu, sattuu myös tilastojen mukaan vähiten 

onnettomuuksia. Nopeuksien hillitsemiseen kaupunkeja ja kuntia kannustaa myös 

liikenteen asiantuntijayhteisöt. Siksi otankin ilolla vastaan kaupunkiympäristön 

toimialan valtuustoaloitteeseen antaman vastauksen, jossa todetaan Vantaan ottavan 

entistä aktiivisemman roolin kaupungin liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kuten 

toimiala vastauksessaan aloitteeni tavoin toteaa. Liikenneturvallisuuden parantaminen 

on erityisen tärkeää alueilla, joissa liikkuu paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä ja joissa on 

paljon palvelukohteita kuten esimerkiksi päiväkoteja ja terveysasemia. Haluan lopuksi 

huomauttaa niille, jotka mahdollisesti pelkäävät liikennenopeuksien hillitsemisen 

hankaloittavan autoilua, että asia on tutkimusten mukaan päinvastoin. 

Liikennenopeuksien hillitsemisen hillitseminen sujuvoittaa liikenteen etenemistä ja 

jopa nopeuttaa matka-aikoja kaupunkialueilla. Aloitteen tarkoitus ei siis ole haitata 

kenenkään liikkumista vaan varmistaa sen turvallisuus esimerkiksi lapsillemme. 

Matalammista nopeusrajoituksista hyötyvät lähes kaikki, eikä niistä ole tutkimusten 

mukaan haittaa oikeastaan kellekään. 

Kiitoksia paljon. 

2:42:33 Valtuutettu Vaula Norrena 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Kiitos Eva Tawasoli hyvästä aloitteesta. Tää on asia, josta tulee eniten 

palautetta tuolla kun koiran kans kävelee, niin se on jännä, että pyydetään niitä 

hidasteita, töyssyjä vaikka mitä. Ja sitten mä vähä epäilen, että saattaa olla, että nää 

samat ihmiset kiirehtii sitten kovaa isoilla autoillaan omia lapsiaan päiväkotiin. Mulla 

on tässä mun taloa vastapäätä on päiväkoti 120-paikkanen, niin kyllä ne aika kovaa 

aina menivät ne autot kovaa todella kapealla pienellä tiellä 30 km:n rajoituksella. Ja 

vaikka mitä siihen yritettiin. Ja lopulta se mikä auttoi niin oli kuulkaa ikivanhanaikainen 

Lapsia-liikennemerkki. Että tää voisi olla yksi tää Lapsia-liikennemerkin 

kunnianpalautus. Ei tietenkään joka paikkaan siihenkin tulee inflaatio, jos se on joka 

paikassa. Mutta se on merkillistä, että se on niin kova kiire. Rajoitukset sinänsä tuntuu 

olevan paikallaan kyllä, mutta kun niitä ei noudateta. Mutta hienoa, että kaupunki 

miettii ohjelmaa, että millä saatas rauhotettua ja hillittyä kaahailua. 

Kiitos. 
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2:43:58 Valtuutettu Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia. 

Nostasin tässä itse asias esiin hyvän esimerkin siitä, että esimes myös 

Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys on tehnyt aloitteen siitä kuntalaisaloitteen 

tai jonkun tämmösen näin käsittääkseni, että sillä alueella tai siinä koulun edessä 

laskettaisiin 40 km:stä kolmeenkymppiin, koska siellä on tapahtunut vaaratilanteita 

jopa törmäilyä oppilaiden kanssa. Joten tää ei oo ihan turha alote, ja mä kiitänkin Eva 

Tawasolia siitä, että että olet tehnyt erittäin hyvän aloitteen. Ja todellakin niin tämä 

sujuvoittaa liikennettä eikä suinkaan ole sen tukkeena. Tämä lisää kaikkien 

kuntalaisten ja ennen kaikkea lasten turvallisuutta. 

 

10 § Vastaus valtuutettu Jari Jääskeläisen ja 20 muun valtuutetun 
aloitteeseen Vantaan kaupungin rakennuskohteessa panostettavan 
harmaan talouden torjunta 

 

2:45:23 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Tosiaan tässä viime valtuustokauden puolella toukokuussa 21 jätetyssä 

aloitteessa niin esitetään, että Vantaan kaupunki panostais harmaan talouden 

torjuntaan. Ja valtuutetut esittävät tässä, että Vantaan kaupunki seuraisi Helsingin 

kaupungin esimerkkiä ottaisi siis käyt- ja ottaisi saman käytännön työlistalleen. Tässä 

kaupunkiympäristön toimialassa toimialan vastauksessa kiinnittyy huomio kuitenkin 

yhteen seikkaan, jossa vastauksessa sanotaan siis, että perehdymme syksyllä 21 

Helsingin kaupungin kokemuksiin. Kaupunkiympäristön toimialan harmaan talouden 

torjunta käytännöt tullaan käymään läpi alan keskeisten järjestöjen kanssa vuoden 22 

alussa. Minkä perusteella toimiala päättää käytännön toimenpiteistä kaupungin omiin 

toimitila- ja infratyömaiden osalta. Täs ois hyvä huomata se, että minkä takia 

Helsingissä asuntotuotantotoimisto yhdessä työnantajien rakennusteollisuuden ja 

työntekijäliitto Rakennusliiton kanssa on ryhtyneet tällaiseen hankkeeseen. Ja sen 

taustalla on monia asioita. Niitä on muun muassa lakisääteisten maksujen 

laiminlyönnin laiminlyöntien estäminen ja tämmösen yhteiskunnan etuihin kuuluvien 

arvonlisäverojen saaminen työsuorituksista, harmaan talouden vähentäminen sekä 
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tietysti rehellisten yrittäjien mahdollisuus toimia ja työllistää. Tavoitteena on myös 

lopettaa ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö. Viranomaisraportit kertoo, että 

jopa 65 % rakennusalan työntekijöistä on alipalkattuja. No, sitten tämän työntekijöiden 

jonkinlaisen koijaamisen uusin muoto on niin sanottu piiloyrittäjyys, jossa 

ulkomaalaisista työntekijöistä tehdään kovasti muodissa olevia kevytyrittäjiä. Ja siihen 

liittyy tietysti sitten omat ongelmansa, kun heillä ei tätä työntekijän statusta välttämättä 

enää ole. Kuten sanottu niin Helsingin asuntotuotantotoimisto sekä työnantaja- että 

työntekijäjärjestöt ovat kuitenkin ryhtyneet toimenpiteisiin ja niiden edustajat ovat 

lähteneet yhdessä työmaille. Tällä kierroksella tarkistetaan dokumentteja erityisesti 

työntekijöiden niin sanottu Valttikortti, josta selviää työntekijän nimi, palkanmaksajan 

nimi, Y-tunnus ja veronumero. Ja samalla tehdään sitten työlupatarkastuksia. Ja ehkä 

vois vetää yhteen niin, että Vasemmistoliiton ryh- ryhmä toivoo, että Vantaa seuraisi 

tässä asiassa Helsinkiä. Ja että Vantaa lähtis yhdessä voimakkaasti ja näkyvästi 

torjumaan harmaata taloutta. 

 

11 § Vastaus valtuutettu Anniina Kostilaisen ja Sveta Silvennoinen-
Hiiskun sekä 14 muun valtuutetun aloitteeseen biodiversiteetti 
strategian laatimista Vantaalle 

 

2:48:55 Valtuutettu Tuomas Mutanen 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Arvoisa valtuusto. 

Ja kuulijat. 

Vantaan kaupunki on tänään ottanut strategiassaan ensimmäistä kertaa 

luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen yhdeksi tavoitteekseen. Osana 

resurssiviisauden tiekarttaa kaupunki on laatimassa laajan tavoite- ja 

toimenpideohjelman Vantaan luonnon monimuotoisuuden mittaamiseksi, 

turvaamiseksi ja vahvistamiseksi. Kun luonto voi hyvin, ihmiskunta voi hyvin. Vaan 

riittävän monimuotoinen luonto tuottaa meille happea hengitettäväksi, makeaa vettä 

juotavaksi ja ruokaa syötäväksi. Haluan kiittää viranhaltijoita erityisesti siitä 

laajanäköisyydestä, että myöskään ilmastonmuutoksen tehokas torjunta ei onnistu 

ilman luonnon monimuotoisuudesta huolehtimista. Ilmastonmuutoksen vaikutuksen 
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tutkija Johan Rockström on kuvannut eliölajeja ruuveiksi, jotka pitävät ekosysteemiä 

paikallaan. Ilman näitä ruuveja hiilinielujen, kuten metsäalueiden vakaus järkkyy. 

Tänään meillä vantaalaisilla on aidosti oikeus kulkea lähiluonnossa leuka pystyssä. 

Meillä toukokuussa vain noin 60 kuntaa 309:stä oli asettanut luonnon 

monimuotoisuudelle tavoitteen, kun ilmastotavoitteille vastaava luku oli jo yli 200. On 

huomionarvoista, että Vantaan tämän kauden valtuustosopimuksessa kaikki 

valtuustoryhmät sitoutuivat laatimaan strategian Vantaan luonnon monimuotoisuuden 

vahvistamiseksi. Todellinen arvostus lähi- ja kaupunkiluontoa kohtaan mitataan 

kuitenkin lopulta käytännön toimissa. Strategian luontokirjausten tulee näkyä vahvasti 

kaupunkisuunnittelussa, ympäristönsuojelussa ja elinalueiden ennallistamistoimissa. 

Jotta monipuolista ja kunnianhimoista toimenpideohjelmaa voidaan toteuttaa 

käytännössä, tarvitaan siihen myös riittävät resurssit. Tämän vuoden 

taloussuunnitelmaan Vihreät esitti hyvin maltillista 50000 euron lisäpanostusta 

ympäristökartoituksiin, jotta ympäristökeskus olisi kyennyt mittaamaan elinalueiden 

monimuotoisuuden lisäksi myös lajikirjoa. Esitys ei kuitenkaan saanut riittävää 

lisäkannatusta. Toivon, että jatkossa myös muut valtuustoryhmät ovat valmiita 

ohjaamaan kauniiden sanojen lisäksi oikeaa rahaa luontotyöhön. Luonnon 

monimuotoisuudesta huolehtiminen ei ole kuitenkaan pelkkä menoerä päinvastoin. 

Huolella tehdyt luontokartoitukset ja fiksusti toteutettu kaupunkisuunnittelu välttävät 

viivästykset uusia alueen alueita kaavoitettaessa ja rakentavat houkuttelevaa 

kaupunkiympäristöä uusille asukkaille ja veronmaksajille. Edelliskauden Vihreät 

valtuutetut Anniina Kostilainen ja Sveta Silvennoinen-Hiisku sekä kaikki tämän 

aloitteen allekirjoittaneet ovat lähteneet rohkeasti eturintamassa taistelemaan 

kaupunkiluonnon hyvinvoinnin puolesta. Meille vantaalaisille on kunniaksi seurata 

tämän valtuustoaloitteen viitoittamaa tietä. 

Kiitos. 

2:52:10 Valtuutettu Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia. 

Ja kiitos Tuomas hyvästä puheenvuorosta ja Svetalle ja kumppaneille tota 

hyvästä aloitteesta. Ja tota muistattaisin se, että et me saatiin monimuotoisuus 

valtuustosopimukseen ja MAL-sopimukseenkin myöskin erittäin tärkeä. Ja tota nyt on 

tosiaan tämä, että budjetissa sitten kaavoitukseen ei saatu sitä, että oltais saatu niitä 
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luontokartoitukseen ei herunut rahaa, että täs ois vielä tehtävää paljon. Että mikään 

muu valtio ei suojele vantaalaista luontoa, se on täysin meidän meidän käsissämme 

ja on tosi tärkeää, että meillä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on sitten sitä 

monimuotoisuutta tässä luonnossa. 

Kiitoksia. 

 

12 § Vastaus valtuutettu Minttu Sillanpään ja Funda Demirin ja 17 muun 
valtuutetun aloitteeseen antirasistista koulutusta varhaiskasvatuksen 
ja koulujenkin kunnan avainasiasta 

 

2:53:26 Valtuutettu Funda Demir  

Kiitos, puheenjohtaja. 

Aluksi haluan kiittää aloitteen allekirjoittaneita valtuutettuja. Hienoa 

nähdä, että valtuutettuina on henkilöitä, jotka haluaa haluavat edistää lasten ja nuorten 

hyvinvointia ja puuttua rasismiin sekä syrjintään. Niin kuin aloitteessa mainittiin 

kouluterveyskyselyssä toistuvasti on selvinnyt, että lapset ja nuoret kokevat syrjintää 

ihonvärin, uskonnon tai etnisen taustan vuoksi. Rasismikokemukset jätetään helposti 

huomiotta, sillä rasismiin puuttuminen koetaan vaikeaksi. Erityisen vaarallista on 

rakenteellinen rasismi, jonka seurauksena tulee syrjineeksi ihmistä tiedostamatta. 

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä ja tulla nähdyksi 

omana itsenään ilman ennakkoluuloja. Tämän takia mielestäni on reilua kouluttaa 

työntekijöitä tunnistamaan rasismia sekä antamaan heille työkaluja miten toimia kun 

tämmönen tilanne tulee esiin. Olikin positiivista lukea aloitteeseen tullut vastaus, jossa 

Vantaan kaupunki näyttää kouluttavan ja olevan aktiivisesti mukana antirasistisessa 

työssä. Sekä parhaillaan on tarkentamassa kasvatuksen ja oppimisen toimialalla ja 

palvelualuetasoisesti kiusaamiseen puuttumisen toimenpiteitä. 

Kiitos. 

2:54:42 Valtuutettu Naima el Issaoui 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Haluan yhtyä haluan yhtyä valtuutettu Demirin kiitoksiin. Lukiessani 

vastausta tähän aloitteeseen, jossa me siis esitimme antirasistit antirasistisen 
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koulutuksen järjestämistä vantaalaisten koulujen ja varhaiskasvatuksen 

henkilökunnalle. Tunsin todella suurta ylpeyttä Vantaan kaupungista ja kasvatuksen 

ja oppimisen toimialasta siksi, että tätä aloitetta siis ei tarvittu, vaan toimenpiteet on jo 

käynnissä ja suunnitelmat pitkällä, hyvä Vantaa. Mua ilahdutti myös kovasti se, että 

tästä vastauksesta käy ilmi se, että Vantaalla ymmärretään miksi suvaitsevaisuus ei 

ole nykypäivää tai että pelkkä rasismin tuomitseminen ei riitä. Aito yhdenvertaisuus 

vaatii aktiivisia tekoja kaikilta meiltä. Kaikkien meidän on oltava antirasisteja eli 

toimittava tietoisesti ja aktiivisesti rasismia vastaan. 

Kiitos. 

 2:55:47 Valtuutettu Vaula Norrena 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Ja kiitos, suuri kiitos Sillanpäälle ja Demirille tästä aloitteesta. Tämä on 

tarpeellinen aloite, vaikkakin näitä toimia hienosti tässä lueteltiin ja kerrottiin 

kaikenlaista käsikirjaa, itseopiskeluohjelmaa. Hyvinvointivastaavat on jotain aivan 

mahtavaa uutta. Mutta kun mä olen elänyt 30 vuotta monikulttuurisessa perheessä 

maahanmuuttajamiehen ja ja eriväristen lasten kanssa. Ja kokenut heidän kauttaan, 

nähnyt heidän kavereidensa kautta, nähnyt heidän koulujensa ja päiväkotiensa kautta, 

että minkälaista kaikenlaista voi olla. Ja kuinka todellakin ollaan neuvottomia ja 

katsotaan muualle, ei ei puututa, ei sanota. Niin näkisin, että tässä tarvitaan, ei 

ainoastaan antirasistisia, antirasistista koulutusta vaan antirasistisia kohtaamisia. Ja 

hienointa mitä olen nähnyt niin on, kuulkaa, suuren koulun vanhempainyhdistyksen 

toiminta, kun he järjestävät joulutoria tai myyjäisiä, tapahtumia pihalla ja pyytävät sinne 

eri eri tahoja tekemään omia ruokiaan. Ja toivottavasti tätä ei nyt sitten katsota 

rasismiksi tätä uteliaisuutta, mutta se se aikaan saa niitä aitoja kohtaamisia ja aitoa 

ymmärrystä. Ja valitettavasti olen myös nähnyt sen, että kuinka lapsia suljetaan ulos 

jopa kokonaisesta koululuokasta niin, että se opettaja on neuvoton. Ja olen onnistunu 

aikoinaan futisjoukkueen joukkueenjohtajana niin jopa pelastamaan tällasia lapsia 

harrastuksen kautta porukoihin. Että et tä me ollaan hirveen metsäläinen kansa yhä 

edelleen ja me jotenkin jotenkin kartetaan erilaisuutta. Niin näitä antirasistisia 

kohtaamisia joita ei tietenkään sellaisina nimetä, vaan vaan ihan vaan koulut voisivat 

enempi ja päiväkodit niin järjestää sellaista epävirallista kohtaamista, jossa perheet 

tutustuu toisiinsa ja perheeltä pitäis uskaltaa kysyä ja jutella, että minkälaista se teidän 
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erilaisuutenne on. Niin pikkuhiljaa ehkä meistäkin joskus vuosien päästä voi tulla yhtä 

avosydämisiä kuin italialaisista, jotka kulttuuri jonka tunnen myös hyvin. Niin tällainen 

mielipidettä täs asiaan.  

Kiitos. 

2:58:41 Valtuutettu Hussein al-Taee 

 Joo, puolestani kiitän Sillanpäätä ja Demiria tästä hyvästä aloitteesta. Ja 

tuota haluaisin Norrenan puheenvuoron vuoron jälkeen kommentoida, et itse asiassa 

te metsäläiset, me metsäläiset olemme itse asiassa erittäin suvaitsevainen kansa. On 

itsessään merkillistä, että pakolaisena 10-vuotiaana Suomeen tullut henkilö pääsee 

kansanedustajaksi, se kertoo todella paljon tästä kansakunnasta. Mutta antirasistinen 

koulutus, opiskelu ja sen tavallaan ymmärtäminen, kokonaisuuden ymmärtäminen 

yksin- yksinkertaisesti lisää niitä mahdollisuuksia olla kompastumatta sellasissa 

asioissa, jossa jossa ei ole niinku pakko pakko kompastua. Ja ja koen, että tämmönen 

niinku eksososiaalisen ulkomaailman niin kun tavallaan laajempi ymmärtäminen on 

itsessään tärkeää ja siksi tällaisia aloitteita tarvitaan. Koen edelleen vahvasti sen, että 

et Suomi on kyllä yksi maailman suvaitsevaisimpia kansoja missä minä olen kulkenut 

ja siitä olen kiitollinen, että olemme kansakuntana valmiita joka tapauksessa itseämme 

kehittämään. 

Kiitos vielä aloitteesta. 

 

13 § Vastaus valtuutettu Markku Weckmanin ja 18 muun valtuutetun 
aloitteeseen pienydinvoimaselvitys Vantaalla 

 

3:00:15 Valtuutettu Markku Weckman 

Kiitos, puheenjohtaja.  

Kiitän vastauksesta. Tää on tämmönen kauas tulevaisuuteen luotaava 

kysymys. Ja ei varmasti ihan tällä vuosikymmenellä toteudu, mutta on ollut syytä olla 

valmiina ja nähdä pidemmälle kun ihan huomispäivään. Kaikilta puolin hyvä vastaus. 

Ihmettelin hieman Vantaan energian toimitusjohtajan näkemystä, kun hän kertoi siellä, 

että pienydinvoimala tuottaa lämpöä siinä määrin, että olisi vaikeuksia sitä hyödyntää 

ja taas vähän sähköä. Jäin miettimään hieman epätietoisena minkä takia Olkiluoto, 
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voisko siellä olla sama ongelma, että lämpöä tulee enemmän kuin sähköä ja 

Hanhikivikin on työpöydällä. Mutta annetaan ajan kulua ja katsotaan miten kehitys 

kulkee. Tämmösiä hankkeita on kuitenkin maailmanlaajuisesti on liikkeellä. Ja on 

hienoa, että kuitenkin tulkitsin myöskin Vantaan Energian näkemyksen niin, että ollaan 

kartalla tässä asiassa ja seurataan tilannetta ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin.  

Kiitoksia oikein paljon. 

3:01:37 Valtuutettu Tuire Kaimio 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Ja kiitos Weckmanille aloitteesta ja toimialalle hyvästä vastauksesta. Niin 

minäkin tulkitsin. Samoin erityiskiitos siitä, että Vantaa on jo aktiivisesti mukana 

EcoSMR -hankkeessa. Ennakointia nimittäin tosiaan tarvitaan. Sillä vaikka Vantaan 

toimet riittää tällä hetkellä kattamaan energiatarpeen ja onneks myös 

lähitulevaisuudessa niin suunnitelma pitää ennen pitkää päivittää pidempää aikaväliä 

varten. Suunnitelman mukaan hiilineutraalisuustavoitteen viimeinen 20 % katetaan 

kompensoimalla ja vahvistamalla luon- luonnon hiilinieluja. Tää onnistuu nyt, mut on 

hyvä ymmärtää, että kompensoinnin rajat tulee kyllä aika äkkiä vastaan. Et se ei oo 

mikään pitkäaikainen ratkaisu kuitenkaan. Sit haluaisin muistuttaa, että Vantaan 

kaukolämpö tuotetaan ensisijaisesti Martinlaakson biovoimalaitoksessa sekä 

Långmossebergenin jätevoimalassa. Vaikka molemmat ehkä on laskennallisesti 

hiilineutraaleja, niillä on muita ympäristöhaittoja. Biovoima kuulostaa hyvältä 

ratkaisulta, mutta kun sitä käytetään laajasti, siihen tarvittavat hakkuut heikentävät 

luonnon monimuotoisuutta. Jätevoima taas vaikeuttaa Suomen pääsemistä EU:n 

asettamiin jätteen kierrätystavoitteisiin. Jätteen määrä on jatkuvasti lisääntynyt vaikka 

kierrättämisestä puhutaan. Martinlaaksoon suunniteltu mahdollisimman hyvillä 

suodattimilla varustettu kestopuun polttolaitos on siinä mielessä kannatettava, että 

kestopuuta ei sitten täältä rahdata tavallisiin polttolaitoksiin Saksaan. Ei oman oman 

jätteemme dumppaaminen muualle maailmaan ole kestävä vaihtoehto. Mutta yleisesti 

ottaen polttamiseen perustuva energiantuotantoa ei siis voi tulevaisuudessa ainakaan 

lisätä Vantaalla. Painopisteen pitää olla muualla seuraavissa suurissa 

lämpövoimainvestoinneissa. Koko ilmasto- ja energiasektori on nyt nopeassa 

murroksessa eikä potentiaalisten työkalujen hylkäämiseen pitäisi olla kenelläkään 

varaa, vaikka niillä ei olisi akuuttia tarvetta ihan lähitulevaisuudessa. Toimiala on näitä 
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varmasti miettinytkin eikä aihe ole helppo. Tekis mieli sanoa, että suo siellä vetelä 

täällä. Silti ratkaisu on löydettävä ja tehtävä. Meillä ei ole kun tämä yksi maapallo. 

Kiitos vielä kerran hyvästä vastauksesta. 

3:04:00 Valtuutettu Mikko Viilo 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Kiitos Markku Weckmanille aloitteesta. Energiantuotanto on yksi tärkeimmistä 

poliittisista teemoista. Kaikki mitä me kutsutaan hyvinvoinniksi on perimmiltään 

seurausta ylimääräisestä energiasta, jolla me voidaan peruselintoimintojemme 

turvaamisen lisäksi rakentaa taloja, joissa on valo ja lämpö, kouluttaa terveitä ihmisiä 

juttelemaan toisillemme tietokoneiden välityksellä vaikkapa yhteisten asioiden 

hoidosta. Ei ole lainkaan yhdentekevää millä tavalla energiaa tuotetaan. Se nähdään 

parhaiten ilmakehän koostumuksessa, joka uhkaa ilmaston lämmittämisen ja merten 

happamoitumisen kautta ihmiskunnan hyvinvointia. Ydinvoiman ydin juttu, joka on 

lähes käsittämätön, niin sen vastustajille kuin kannattajillekin on sen uskomaton 

energiasisältö. Vantaan Lämpö ja paikallinen sähkö nyt polttamalla sekajätettä, 

puupohjaista jätettä ja vähän hiiltä ja turvetta. Näitä tarvitaan karkeasti ottaen 700 000 

tonnia vuodessa. Pienydinreaktori voisi tuottaa vastaavan energian kolmella tonnilla. 

Kiitos kaupungille ja Vantaan Energialle vastauksesta. Me voidaan olla tyytyväisiä, 

että meillä on niin eteenpäin katsova innovatiivinen ja tuloksekas energiayhtiö. 

Aloitevastaus on pääpiirteissään hyvä, jos lämpöä on riittävästi, ei tarvita enempää 

ainakaan heti. Energian tuotannon hyväksyttävät muodot on kuitenkin koko ajan 

kovassa liikkeessä. Puupohjaisiin polttoaineisiin kohdistuu nyt kova kysyntä, mutta 

niihin liittyviä hankalampia kysymyksiä kysytään liian vähän. Mitä nämä polttoaineet 

oikeasti on? Kuinka paljon näitä voidaan kestävästi käyttää Suomessa ilman 

heikentävää vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Puu on poliittisella päätöksellä 

päätetty hiilineutraaliksi oletuksella, että poltettu puu kasvaa takaisin ja sitoo 

vapautetun hiilidioksidin. Ikävä kyllä piipun päästä todellisuudessa tulee enemmän 

hiilidioksidia lämpöyksikköä kohti kuin kivihiilestä. Ikävä kyllä puuta pitää rahdata 

Martinlaakson voimalaitokseen tuhansilla rekkakuormilla vuodessa. Mitä jos 

päätetään, että puuta tai sekajätettä ei lasketakaan hiilineutraaliksi? Mitä sitten kun 

vaatimukset näiden aineiden kierrättämiselle kasvaa? Mitä jos energiayhtiöiden pitää 
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alkaa tarkastella myös välillisiä päästöjään? Mitä sitten kun Martinlaakson voimalaitos 

tulee käyttöikänsä päähän? On hyvä seurata kaikkia kestäviä energiateknologioita ja 

niiden käyttömahdollisuuksia Vantaan tarpeisiin. 

Kiitos. 

3:07:07 Valtuutettu Eva Tawasoli 

 Kiitoksia, puheenjohtaja. 

 Arvoisa valtuusto. 

Kiitos valtuutettu Weckmanille aloitteen teosta. Suhtaudun ydinvoimaan melko 

myönteisesti. Pienydinvoimalat ovat kiinnostava, potentiaalinen tulevaisuuden 

energian tuotantomuoto, jolla teollisuuden ja kaupunkien energiatarpeet voitaisiin 

kattaa merkittävästi nykyistä pienemmin ympäristövaikutuksin. On kuitenkin 

huomioitava, että pienydinvoimaloiden kehityskaari on vielä hyvin kaukana siitä, että 

voimalat saataisiin sarjatuotantona tuottamaan energiataloudellisesti kannattavasti, 

mikäli pienydinvoimala voimateknologian kehitys ja siihen liittyvä lainsäädäntö joskus 

mahdollistavat pienydinvoimalan sijoittamisen Vantaalle. Voisimme ilman muuta 

yhteisesti kannattaa ajatusta. Nyt ajoitus ei kuitenkaan ole oikea, sillä 

pienydinvoimateknologia ei ole vielä sillä tasolla, että voisimme tehdä kovinkaan 

järkeviä selvityksiä esimerkiksi kaavoitusta varten. Tämä teidän alkuperäinen 

kysymyksenne tämän kokouksen aikana ei suoranaisesti kohdistunu minuun vaan 

viranhaltijoille, mut ajattelin ottaa asiaan kantaa. 

Kiitos. 

3:08:35 Valtuutettu Suvi Karhu 

 Kiitoksia, puheenjohtaja. 

Kiitän valtuutettu Weckmania hyvästä aloitteesta. Ja tää aihe on todellakin 

tärkeä, sillä tutkimusten mukaanhan ydinvoima on vähäpäästöisin hiilidioksidilla 

mitattuna tapa tuottaa energiaa. Ja esimerkiksi Virossa on käynnissä hyvät hankkeet 

tämmösten nimenomaan sarjatuotettujen pienydinvoimaloitten tekemiseen ja 

rakentamiseen ja tuotantoon saattamiseen. Nimenomaan sillä ajatuksella, että nää 

tuottaa sekä sähköä että sitten kaukolämpöä. Ja ymmärtääkseni etenkin USA:ssa 

monilla yrityksillä tää työ, että millä lailla saadaan sarjatuotettuja pienydinvoimaloita, 

niin on jo melko pitkällä. Mutta tietenkin valtuutettuina meidän tulee muistaa se, että 
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monissa asioissa meidän täytyy katsoakin aika pitkälle tulevaisuuteen. Ja mun 

mielestä on niin kun hienoa, että tämän tapaisella aloitteella niin me luodaan niitä hyviä 

tulevaisuuden näkymiä. On asioita jotka tulee lyhyellä aikajänteellä, mutta sit tosiaan 

on tärkeää, että tehään myös sitä pitkän aikavälin pohdintaa ja mietiskelyä. Ja 

energian suhteen niin erityisesti se omavaraisuus, että se energia tulee 

mahdollisimman läheltä myös ja et me ollaan omavaraisia siinä tuotannossa, niin se 

on äärimmäisen tärkeää. 

Kiitos. 

3:10:12 Valtuutettu Tarja Eklund 

 Oliks se nyt mun vuoro tosiaan? Tässä ihan niinku ajatuksissani. Tämä 

Markku Weckmanin aloite niin tuota pani sillä tavalla mietit- mietityttämään, että että 

tuota kun näitä tätä ydinvoima, ydinvoima nyt on tänä päivänä niin niin hirvittävän 

suosittua. Tavallaan se koetaan puhtaimmaksi mahdolliseksi energian tuotannon 

tuotantotavaksi. Ja tuota niinku muistelee niitä aikoja, tässä muutama vuosikymmen 

sitten, kun kun se oli suorastaan, suorastaan vihattu asia toi ydin- ydinvoiman 

kannattaminen, ja kaikki kannattajat sai jatkuvasti kuulla kaiken näköstä, että että 

kuinka se on kauheeta, jos jos tätä ydinvoimaa kannatetaan. Ja kun nyt lisätään 

jatkuvasti tätä tätä sähköistämistä, niin väistämättä se tulee johtamaan siihen, että 

näitä kaikenlaisia ydinvoim- ydinvoimaloita sun muita tarvitaan sitten näitä 

pienydinvoimaloitakin varmaan jatkossa tähän, mutta kun meidän pitäis kuitenkin niin 

miettiä näitä monia muita uusiutuvia energian tuotantotapoja, että mitkä lopulta on 

sitten luonnon kannalta niin kun todella niitä tapoja, joihin meijän pitäs niin kun päästä. 

Että loppujen lopuksi niin tää herättää kaikennäkösiä kysymyksiä kyllä hyvin paljon, 

että että mihin me lopulta ollaan tässä niin kun menossa. Että sinänsä ihan hyvä alote 

siltä pohjalta, että asioita tutkitaan ja katsotaan eteenpäin, eteenpäin, mutta kyllä tää 

herättää myöskin luonnon kannalta niin monenlaisia, monenlaisia mietteitä. Että ei 

tässä ei tässä sen kummempaa asiaa tässä ollu muuta kuin, että pohdiskelin näitä 

tässä ihan itekseni. 

  Kiitos. 

3:12:16 Valtuutettu Sirpa Kauppinen 

Hei, kiitos. 
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Täähän on mielenkiintoista politiikkaa. Täs pari insinööripointtia vielä. Se 

päästöttömän energiantuotanto on se mitä ei tarvitse tehdä. Ensiks tärkeätä, tosi 

tärkeetä on panostaa energiatehokkuuden lisäämiseen. Tässä on vielä paljon 

tekemistä. Esimerkiksi vantaalaisilla niin kun vantaalaisella elinkeinotoiminnalla ja 

koko niin kun tällä alueelle alueella. Ja mä niin kun erityisesti kaipaisin tänne niitä 

teollisia symbiooseja, jossa päästäisiin erilaisten lisävirtojen ja ja näitten avulla 

luomaan liiketoimintaa ja lisäarvoa sitten erilaisten niin kun, ihan erilaisten 

liiketoimintasektorien välillä. Ja sit mä sanoisin myöskin, että energiatehokkuuteen 

Suomella on tar- on on tarjottavana osaamista, on sitä viety myös ulkomaille. Toinen 

pointti on se, että naapurimaan ulkopolitiikasta riippumaton hajautettu uusiutuva 

energiatuotanto on se, josta on vähiten ikään kuin riskejä, ja joka on nyt tällä hetkellä 

sekä taloudellisesti kannattavaa että se on myös olemassa. Eli tässä meillä on 

myöskin iso potentiaali lisättävänä ilman, et tarvitsee lähteä niin kun kokeilemaan ihan 

hirveästi kaikkea. Ja sit semmonen ikuisesti kasvava energiantarve niin se on vähän 

heikko lähtökohta tällä planeetalla, kun tiedämme miten nopeasti syömme niin kun 

vuotuisan kulutuksen. Ja sitte tämä kolmas pointti on tämä tuotannon tasaaminen. 

Esimerkiksi siis kun miettii sitä, et sekä ydinvoima on semmonen niin, että se vaatii 

tuotannon tasaamista sillä, että meidän kulutuksemme ei ole kovin tasaista. Mutta 

myöskin sitten nämä uusiutuvat yl- voima niin kun erilaiset hajautetut energiamuodot 

vaativat tuotannon tasaamista, niin tähän on olemassa teknologiaa, mutta myöskin 

hyvin helppo ratkaisu mitä mun mielestä pitäis niinku edistää aktiivisesti on se, että 

me saadaan myöskin sitä norjalaista vesivoimaa, joka sopii tähän erinomaisesti niin 

runkoverkkotasolla tänne tuotua. Ja vielä pieni pointti tonne jätepuolelle niin sielläkin 

se jätteen synnyn ehkäisy on kaikkein tärkeintä ja siihen on varmasti tulossa myös 

uusia tavoitteita EU:n puolelta. Ja sitten se, et se kierrätetään, uusiokäytetään eikä 

suinkaan ja sit toki se materiaalien käyttö, mutta sit vasta tulee se energian käyttö. Ja 

mä luulen, et tässä tulee olemaan isoja haasteita vielä tulevaisuudessa, jotta me 

saadaan meidän pallo pelastettua, ja myöskin hii- tota ilmastonmuutosta torjuttavana. 

Koska esimerkiksi muovi on semmonen, et jos se poltetaan ja se tuottaa kuusi kertaa 

enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin se, että se kierrätettäisiin. 

3:14:57 Valtuutettu Suvi Karhu 

 Kiitoksia, puheenjohtaja. 
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En malta olla ottamatta puheenvuoroa, koska tää on mulle tosi rakas aihe. Ja oon siis 

aika paljon yrittänyt perehtyä tähän näin. Kaivoin juuri vielä esiin ton IPCC:n laskelmat 

eli mediaaniarvotkin niin kun hiilidioksidi ekvivalentteina niin eri tavoilla niin kun 

tuotetusta niin kun energiasta. Niin niitä hiilidioksidipäästöt niin tosiaan ydinvoimalla 

se on niin kun 12 g/kWh kun esimerkiksi biomassalla se on 230, vesivoimallakin se on 

24 eli tän ydinvoiman 12 pesee sen kyllä vesivoiman kiinni. Ja tosiaan esimerkiksi 

tiedetään tutkimuksista, että hiilivoimalat aiheuttaa ympäristöönsä enemmän säteilyä, 

radioaktiivista säteilyä kun ydinvoimalat. Ja nää ydinvoimalat niinku nykyään on ihan 

äärimmäisen turvallisia, ja ne on tosiaan Lappeenrannan yliopiston tutkimusten 

mukaan niin toiseksi edullisin tapa tuottaa energiaa. Ja just se, että noi on myös 

äärimmäisen, äärimmäisen tota ympäristöystävällisiä ja tuottaa niin vähän 

hiilidioksidipäästöjä. Meijän täytyy Vantaalla miettiä totta kai sitä, et millä lailla me se 

sähkö tuotetaan, koska on mahdollista, että tää sähkön kulutus tulevaisuudessa 

kasvaa merkittävästi erityisesti, jos ihmiset tosiaankin alkaa siirtyy yhä enemmän ja 

enemmän sähköautoihin. Ja itsellänikin on tossa pihassa koko ajan letkun päässä 

ladattava hybridi, niin kyllä tää liikenteen sähköistyminen niin se tulee vaikuttaa 

merkittävästi. Ja sen vuoks meidän täytyy oikeasti myös miettii tätä, millä lailla me 

sähköä tuotetaan täällä Vantaalla. 

Kiitos. 

 


