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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 

 

(R.Viljanen) 

 

Hyvät tilaisuuden kuuntelijat ja median edustajat lämpimästi tervetuloa jälleen 

tähän Vantaan kaupungin mediainfoon.  

 

Teemana tänään tietenkin korona. Mutta myöskin katsotaan työllisyystilannetta 

Vantaalla. AITO Työterveyden myyntiä. Budjettineuvottelut päättyivät eilen, sekä 

kaupunginhallitus teki budjettia koskevan päätöksen. Ja tietysti lopuksi täytyy vielä 

palata tähän hienoon voittoon, kun yhdessä Vantaan kaupunki voitti A Capital 

Innovatiivisin  kaupunki Euroopassa -palkinnon eli tällaisella ohjelmalla lähdetään 

liikkeelle. Tervetuloa siis mukaan.  

 

Valitettavasti koronatilanne on koko pääkaupunkiseudulla niin kun koko Suomessa 

tällä hetkellä menossa väärään suuntaan. Epidemiatilanne on pääkaupunkiseudulla 

edelleen heikentynyt, erityisesti rokottamattomat aikuiset ylläpitävät epidemiaa 

korkealla tasolla. Tartuntojen ilmaantuvuus on jatkanut nousuaan ja valitettavasti 

meillä on tullut pitkän tauon jälkeen tänä syksynä yksittäisiä kuolemia joka viikko. 

Kun katsotaan 7 vrk:n tautikehitystä niin jo ihan tästä graafisesta kuvasta näkyy, 

että nousua kohti mennään, tilanne on nouseva. Jos ihmettelette noita nollia tuolla 

välissä niin tällä hetkellä me emme saa viikonloppuisin lauantain ja sunnuntain 

tilastoja tartunnoista vaan ne ovat tuossa maanantain luvuissa. Mutta 

keskimääräiset tartunnat ovat siis korkealla tasolla. Meillä seitsemän päivän 

keskiarvo on 82, ilmaantuvuus on 100 000:ta asukasta kohden 14 päivässä 443 ja 

positiivisten näytteidenotto on 7,6 % testatuista. Ja kun katsotaan edellistä 

seurantajaksoa niin se oli 346 ja nyt siis 443 eli selkeästi ollaan jälleen menty 

pykälä ylemmäs.  

 

Valitettavasti rokotustilanne ei ole sellainen kuin toivoisin. Ja nyt sanon vakavasti 

ja selkeästi. Pyydän kaikkia vantaalaisia hakeutumaan viipymättä 

koronarokotukseen, jos rokotesuoja on vielä puutteellinen. Se antaa itselle sekä 



läheisille parhaan mahdollisen suojan ja nyt sitä suojaa tässä tilanteessa, kun tauti 

raivoaa näin korkealla tasolla, sitä todella tarvitaan. Rokotusaikoja on hyvin 

saatavilla. Yli 12-vuotiaitten rokotustilanne Vantaalla on, että ensimmäisen 

rokotteen on saanut 83,2 %, mutta toisen rokotteen eli täysin suojattuja on vain 

77,3 %. Vantaa on selvästi jäljessä koko maan keskiarvosta että myöskin 

pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien tilanteesta. 

 

Eli nyt on tärkeätä, että kaikki vantaalaiset hakeutuvat viipymättä 

koronarokotukseen, jos rokotesuoja ei ole riittävä. Meillä vasta yli 45-vuotiaitten 

toinen rokoteosuus lähentelee 80 %, mutta siitä nuoremmilla ikäluokilla 

rokotesuoja on tällä hetkellä hyvin vajaa ja puutteellinen. Ja he ovat juuri niitä, 

jotka liikkuvat hyvin paljon täällä Vantaalla ja muuallakin. Valitettavasti myöskin 

uusi omikron-virusmuunnos on ilmeisesti tai sitä tutkitaan, että onko se löytynyt 

myös Suomessa. Tällä hetkellä tutkitaan kahta tapausta, ne eivät ole vielä 

varmistuneet. Voi olla, että ne ovat myöskin deltamuunnosta, mutta 

varmistustestit valmistuvat 3–4 päivän kuluttua, että pian saamme tietää, että 

onko omikron jo saapunut Suomeen. Mutta yleensä nämä nopeasti ja herkästi 

liikkuvat virukset tulevat ennemmin tai myöhemmin jokaiseen maahan, sehän me 

ollaan nähty tästä tilanteesta jo aikaisemmin.  

 

Se omikronista on paljon, jota ei tiedetä. Se taudin vaikeusaste on vielä epäselvä, 

ilmeisesti sen tarttuvuus on suurempi kuin deltamuunnoksen ja myöskin 

rokotusten teho suhteessa omikroniin on vielä epäselvä. Mutta se kuitenkin 

tiedetään, että tässäkin tapauksessa rokotus on kuitenkin paras tapa suojautua 

virukselta ja sen muunnoksilta. Ja rokotuskattavuus on siksi saatava nyt nopeasti 

ylöspäin.  

 

Lentoasemalla otettiin viime viikolla näytteitä yhteensä 1232, etenkin sunnuntaina 

näytteisiin ohjautui selkeästi enemmän maahantulijoita kuin aikaisemmin. 

Lauantaina, viime lauantaina Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi pakolliset 

terveystarkastukset henkilöille, jotka ovat viimeisen 14 vrk:n aikana oleskelleet 

eteläisen Afrikan maissa, joissa on havaittu omikron-virusmuunnosta. Lauantaina 

kaikki matkustajat, jotka saapuivat Frankfurtista tai Münchenistä ohjattiin erilliseen 

tarkastukseen. Sunnuntaina matkustajat, jotka saapuivat Pariisista tai 

Amsterdamista ohjattiin samaiseen tiedusteluun ja näytteenottoon. Ja viikonlopun 

aikana yhteensä 18 lennon matkustajat ohjattiin erilliseen kyselypisteeseen. 

Riskimaista saapuville matkustajille kerrotaan näytteenotossa, että hän on 

karanteenissa, josta voi vapautua 6 vrk:n kuluttua otettavalla näytteellä ja 

negatiivisella testituloksella. Matkustajien henkilötiedot kerätään myöskin 

mahdollista viranomaisen yhteydenottoa varten. Julkisia kulkuvälineitä pyydetään 

välttämään lentoasemalta poistuttaessa.  

 

Lauantaina riskimaista saapuneita matkustajia ilmoittautui yksi ja sunnuntaina 23. 

Maanantaina, tämän viikon maanantaina ohjattiin yhteensä yhdeksän lennon 

matkustajat tiedustelupisteelle, nämä lennot saapuivat Frankfurtista, Tukholmasta 



ja Amsterdamista. Tämän lisäksi lauantaista alkaen on kaikilla näytteenottoon 

hakeutuneilta pistokoetarkastukseen ohjatuilta ja muuta terveysneuvontaa 

saaneilta matkustajilta kysytty mahdollisesta oleskelustaan Afrikassa.  

 

Ulkorajoilla Rajavartiolaitos on ohjannut matkustajat tarvittaessa näytteenottoon. 

Sunnuntaina kello 15 alkaen Suomi alkoi myöskin valtioneuvoston päätöksellä 

rajoittaa ulkorajoillaan niiden matkustajien maahantuloja, jotka ovat oleskelleet 

viimeisen 14 vrk:n aikana eteläisessä Afrikassa. Tämä päätös tarkoittaa, että 

näistä Afrikan maista oleskelleen matkustajan ei ole mahdollista päästä Suomeen 

esittämällä todistus koronarokotussarjasta. Henkilö voi tulla Suomeen vain silloin, 

jos hänellä on ollut siihen välttämätön syy kuin pakottavat perheasiat tai muut 

pakottavat henkilökohtaiset syyt. Valitettavasti tämä tartunnanjäljitys on jälleen 

ruuhkautunut. Eilen Vantaalla oli lähes 600 kontaktoimatta sairastunutta ja noin 

200 altistunutta.  

 

Jäljityksen viive on tällä hetkellä jo viikosta puoleentoista viikkoon. Rekrytoimme 

parhaillaan lisähenkilökuntaa, mutta hallitumpaan tilanteeseen pääseminen kestää. 

Myöskin terveysasemien infektiovastaanottojen potilasmäärät ovat nousseet lähes 

puolella ja meillä kävi yli vastaanotolla yli 400 henkilöä. Ja täytyy muistaa sekin, 

että tauti on ollut ärhäkämpi ja potilaat ovat olleet huonokuntoisempia, olemme 

joutuneet lähettämään heitä ambulanssikyydillä jatkohoitoon. Myös muuta flunssaa 

esiintyy tällä hetkellä paljon elikä normaali influenssa-aaltokin näyttää tulleen 

tänne Vantaalle. Ja koronatodistusten kysyntä on alkanut kasvaa. Jäljitystä on 

pyritty keventämään, painopiste on tällä hetkellä suuren tartuntariskin (-) [08:40].   

 

Työpaikalla ja harrastuksissa mahdollisesti altistuneita ei enää pääsääntöisesti 

aseteta karanteeniin. Ja kouluissa ja päiväkodeissa keskitytään tartuntaryppäisiin 

ja niissä olevia lapsia on asetettu karanteeniin. Mutta tartunnan jäljityksen 

mahdollisuudet vaikuttaa epidemian kulkuun tällä hetkellä ovat erittäin rajalliset eli 

tätä epidemiaa ei pystytä nyt tartunnanjäljityksellä enää hoitamaan.  

 

Mennään sitten katsomaan näitä voimassa olevia linjauksia ja vielä todennäköisesti 

tämän viikon loppupuolella tulevia uusia linjauksia.  

 

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat antaneet maskisuosituksen, se on voimassa 

16.1.2022 saakka. Palataan siis laajaan maskisuositukseen rokotussuojan tasosta 

riippumatta kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osalta. 

Suositellaan erityisesti julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä maskien käyttöä 

ja myöskin oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien on palattu jälleen maskin 

käyttöön. Suosittelemme, että yksityiset toimijat myöskin palaavat laajaan maskin 

käyttöön ja tätä edellytetään henkilökunnalta. Yleisötilaisuuksissa voimassa olevat 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston rajoitukset ovat voimassa jouluun asti 24.12. Ne 

koskevat tilaisuuksia, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa ja 

yhteislaulutilaisuuksissa elikä seisomakatsomoissa voi ilman koronapassia olla vain 



20 henkilöä ja yhteislaulutilaisuuksissa niin ikään 20 henkilöä tai sitten ottaa 

enintään puolet.  

 

Mutta toki niin, että tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin 

aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia ei tarvitse noudattaa. Kun koronapassia 

käytetään niin kiinnitetään huomiota siihen, että sitä tulee edellyttää koko 

tilaisuuden osalta ja se pitää tarkistaa kaikilta yli 16-vuotiailta.  

 

Ja tietenkin on voimassa edelleen tartuntatautilain mukaiset yleiset 

hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilaisuuden tilojen 

terveysturvallisuutta.  

 

Vantaan kaupungilla siirryttiin myöskin toimisto- ja asiantuntijatehtävissä 

jatkuvaan etätyöhön niin, että kuitenkin kuntalaisiin kohdistuva asiakaspalvelu voi 

toimia myös läsnäpalveluna. Mikäli työtä tehdään täällä, esimerkiksi olen nyt 

kaupungintalolla, niin suosittelemme kaikkien käyttävän maskia. Työntekijät ovat 

kyllä jossain määrin myös väsyneet etätyöhön ja näämme sen tarpeen 

yhteisöllisyyteen ja sosiaalisiin kontakteihin. Ja sen takia mahdollistamme myöskin 

eräissä tiloissa terveysturvalliset, turvallisesti järjestettyjä läsnätapaamisia.  

 

Vaikka isot pikkujoulutilaisuudet on peruutettu, niitä voi järjestää pienimuotoisesti 

tarkalla harkinnalla. Valitettavasti edes jo pitkään odotettu kaupunginjohtajan 

toimialan, jossa on yli 400 työntekijää, tältä perjantailta pikkujoulut jouduttiin 

peruuttamaan. Vantaan kaupunki on myöskin peruuttanut perinteisen 

loppiaisvastaanoton, joka on meidän suurin kutsuvierastilaisuutemme.  

 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositti kuluvan viikon maanantaina 

aluehallintovirastolle, että pääkaupunkiseudulla sisätiloissa järjestettävien 

yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä voi olla enintään 20. 

Lisäksi suositettiin, että yleisölle avoimien tilojen, että rajatun asiakas- ja 

osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen osalta niiden käyttö tulee järjestää 

siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien määrää voidaan 

rajoittaa. Tämä on välttämätöntä heikkenevän koronatilanteen hillitsemiseksi ja 

myöskin siksi, että haluamme turvata pääkaupunkiseudun sairaala- ja tehohoidon 

kapasiteetin. Meillä valitettavasti on jo se tilanne, että HUSin alueella joudutaan 

tällä hetkellä päivittäin koronapotilaiden takia peruuttamaan useita tehohoitoja 

vaativia leikkauksia.  

 

Sisätilojen yleisötilaisuuksiin on ryhmän näkemyksen mukaan syytä tehdä varsin 

matala kokonaiskapasiteetti rajoitus, siksi se on laitettu 20:een. Ja jos 

toiminnanharjoittaja ei edellytä osallistujilta koronapassia ja nämä rajoitukset 

suositellaan, että ne jatkuvat vuodenvaihteen ylitse. Rajoituksilta voi siis välttyä 

ottamalla käyttöön koronapassi.  

 



Haluan samalla pahoitella sitä, että tartuntatautilain muutosten valmistelu etenee 

niin hitaasti, vaikka nähdään, että tämä virus aiheuttaa yllättäviä käänteitä. Aina 

siellä kulman takana odottaa kuitenkin meille yllätys. Ja sen takia olisi ollut 

tärkeätä, että lainsäädäntöön jo valmiiksi etukäteen olisi valmisteltu meille 

keinovalikoimaa käyttöön näissä tilanteissa. Esimerkiksi nyt koronapassia koskeva 

lainsäädäntö myöhästyy auttamatta tämänhetkisestä tilanteesta. Yleisarvio 

tilanteen kehityksestä Vantaalla on siis se, että tautitilanne meillä heikkenee.  

 

Uusi virusmuunnos lisää tilanteen epävarmuutta, meillä tautitapausten määrä ja 

ilmaantuvuusluku on edelleen hyvin korkealla tasolla, se ei näytä laskevan, 

päinvastoin se on menossa edelleen ylöspäin. Ilmaantuvuusluku on kasvanut 

edellisestä tarkastelujaksosta selkeästi. Rokotekattavuus ei ole edennyt 

toivottavalla tavalla vaikka rokotteiden saaminen on tehty mahdollisimman 

helpoksi. Sairaalahoidon tarve pääkaupunkiseudulla on kasvanut ja 

erikoissairaanhoidon kuormitus on selkeästi lisääntynyt. Ja HUSin alueella 

joudutaan siis tällä hetkellä päivittäin perumaan useita tehohoitoa vaativia muita 

leikkauksia. Ja meillä on vakava resurssipula tällä hetkellä. Näkyy myös se, että et 

sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa lähtee muihin tehtäviin. Tilanne on 

jatkunut jo kaksi vuotta ja selkeästi näkyy väsymystä.  

 

Ajankohtaista Vantaalla  

 

Hyvin ajankohtainen on se, että eilen kaupunginhallitus hyväksyi 

kaupunginjohtajan budjettiesityksen. Budjetin koko on kaiken kaikkiaan 1,8 

miljardia euroa. Tärkeimmät muutokset mitkä siihen tuli, esitettiin kodinhoidon 

Vantaa-lisän poistoa vuoden alusta alkaen, mutta se sidottiin 

perhevapaauudistukseen, joka tulee voimaan 1.8., ja siitä lukien Vantaa-lisä 

poistetaan.  

 

Maan myyntitulojen sopimuskorvauksien määrää lisättiin eli meidän maanmyyntiä 

pyritään aktivoimaan. Ja tota tehostamaan niin, että saamme enemmän 

maanmyyntituloja ja sopimuskorvauksia.  

 

Tärkeätä on se, että nuorten mielenterveyspalvelut, johon on tänä koronan aikana 

tullut kasautuvasti jonoa, niin perustetaan toinen Nuorten keskus Nuppi, ja tällä 

me pääsemme todennäköisesti hyvinkin lyhyihin palveluun pääsyaikoihin. 

Toivottavasti olemme alle 10 vrk:n palveluun pääsyssä nykyisin 40 vrk:n sijasta.  

 

Lisäksi tehtiin muutoksia avustusmäärärahoihin eli kulttuuri-, asukas- ja 

nuorisopalveluihin tuli jonkin verran lisää rahaa, ja liikuntatoimen avustuksia 

niitten leikkauksia osittain peruutettiin.  

 

Budjettesitys menee edelleen valtuuston hyväksyttäväksi ja se on 13.12.  

 



Mielenkiintoinen asia on myöskin se, että Vantaan kaupunginhallitus päätti eilen, 

että Vantaa liittyy kaupungin liikenne osakeyhtiöön, joka on yhteinen yhtiö 

Helsingin kaupungin kanssa. Se toteutetaan vuoden 2022 aikana todennäköisesti 

jo alkukeväästä. Ja yhtiön perustamisen lähtökohtana on luoda toimintamalli, joka 

mahdollistaa ja tukee tulevia seudullisia ratkaisuja joukko- ja raideliikenteessä. 

Vantaan omistus kohdistuu tässä yhtiössä ainoastaan tytäryhtiö RV Kalusto ja 

Varikko osakekantaan.  

 

Tämä on meille erittäin tärkeä kumppanuus, koska Vantaan ratikassa me 

tarvitsemme kumppanin varikkorakentamiseen ja varikoiden ylläpitoon sekä 

kalustohankintoihin ja niiden kunnossapitoon, ja näemme tämän erittäin 

tarpeelliseksi. Sopimus sisältää toki sen ehdon, jos 2023 Vantaan 

kaupunginvaltuusto kuitenkin päättää, että ratikkaa ei rakenneta, pääsemme 

korvauksetta irti tästä yhtiöstä. Tämän yhtiön hyötyjen vaikutukset kasvavat 

tulevaisuudessa, kun 2020-luvulla toteutettavaksi suunnitellut raitiohankkeet ovat 

noin kolminkertaistamassa raitiotieverkon pituuden pääkaupunkiseudulla. Ja  (-) 

[18:16] tulee sekin, että et kun Helsinkiin pikaraitiotiet menevät Etelä-Pohjoinen 

pystysuunnassa niin Vantaan pikaraitiotie ikään kuin yhdistää nämä säteet 

poikittain. Ja tulee muodostamaan tärkeän poikittaisen linjan, joka tulee jonain 

päivänä varmasti jatkumaan myöskin sitten Espooseen. Sehän on suunniteltu sillä 

tavalla, että nämä kaikki kolmen kaupungin pikaraitiotiet voidaan yhdistää.  

 

Eilen päätettiin myöskin se, että Vantaa myy Aito Työterveytensä Terveystalolle. 

Omistus siirtyy helmikuussa 2022. Tämä myynti liittyy hyvinvointialue 

uudistukseen. Kun Vantaan sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi siirtyy 

hyvinvointialueille, yhtiö menettää merkittävän osan asiakkaistaan. Se meidän 

yhtiö on hoitanut myöskin pääkaupunkiseudun pienyrityspalveluita. Ja nyt kun 

tämä alue Uusimaa jakaantuu useaan hyvinvointialueeseen, jolle siis kuuluvat 

nämä pienyritys-, sosiaali- ja terveyspalvelut niin yhtiön omistamisesta tulisi varsin 

hajanainen. Meidän tavoitteena oli tällä myynnillä varmistaa yhtiön tulevaisuuden 

kehitys.  

 

Ja sitten tähän iloiseen asiaan eli Euroopan Innovaationeuvosto valitsi Vantaan 

Euroopan nousevaksi innovaatiokaupungiksi. Saimme tästä puolen miljoonan euron 

arvoisen tunnustuspalkinnon. Se jaettiin 24.11. eli viime viikolla A Capital Awards -

kisan palkintojenjakotilaisuudessa Brysselissä. Ja olimme, pääsimme ensin 

semifinaaliin kahdeksan joukkoon ja sitten pääsimme kolmen joukkoon, jossa 

meidän lisäksi oli Portugalin Cascais ja Norjan Trondheim. Ja täytyy sanoa siis mä 

en todellakaan kun olin tuolla Brysselissä viime viikolla meidän delegaation kanssa 

niin, me emme tienneet kuka tämän voittaa ja jännitti ihan hirveästi, että kyl mä 

ajattelin, että Trondheim tämän palkinnon vie. Ja otettiin joitakin kuvia siellä, kun 

mä olen lavalla ja kun paljastuu, että se on Vantaa, niin ne hehkutukset olivat 

aidot. Vantaa on ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka tämän palkinnon saa, 

vaikka tätä palkintoa on jo pitkään tai tätä A Capital -palkinto on pitkään jaettu. 

Nyt palkinto oli jaettu alle ja yli 250 000 asukkaan kaupunkeihin. Espoo ja Helsinki 



ovat päässeet viiden joukkoon ja me olemme ensimmäinen suomalainen voittava 

kaupunki.  

 

Meiltä on paljon kysytty sitä, että miksi voitimme. Ja tota meidän suurimmat 

perusteet oli se, että Vantaa on itse asiassa 60 vuodessa kasvanut noin 15 000 

asukkaan kaupungista 240 000 asukkaan kaupungiksi. Me on tehty valtava kasvu 

ja silti meidän palvelut ovat hyvät. Vantaa on kehittynyt hienolla tavalla. Meillä on 

täällä Aviapolis, Suomen toiseksi suurin yritysalue ja Vantaan yrityskehitys, 

työpaikkakehitys on ollut aivan omaa luokkaansa koko Suomessa ja 

pääkaupunkiseudulla. Vantaa kukkii sosiaalisia innovaatioita, kun me olemme 

kasvaneet näin nopeasti, niin me olemme kutsuneet kaikkia niitä meidän 

kumppaneita, järjestöjä, yhteisöjä, yrityksiä ja asukkaita mukaan tähän 

kehittämistyöhön. Ja sen takia meillä on syntynyt hienoja sosiaalisia innovaatioita.  

 

Ja neljäs tavoite oli se, että meillä on hyvin kunnianhimoinen ilmastotavoite. 

Vantaa aikoo olla ja tulee olemaan vuonna 2030 hiilineutraali. Se tarkoittaa, että 

vuoteen 1990 verrattuna meidän hiilitavoitteen määrä pitää vähetä 80 %:lla. Eli 

valtava määrä. Mehän ollaan nyt viimeisinä vuosina 2019 vähentäneet 10 % 

kumpanakin vuonna päästöjämme. Ja meillä on selkeä resurssiviisauden 

suunnitelma miten se tehdään.  

 

Mut mä haluan teille esitellä tähän myöskin muutamia innovaatioita mitä meillä on. 

Vantaalla on tehty Myyrmäen innovaatiokaava, se on kokeilu, jolla etsitään 

suhdetta yrittämisen, palveluiden ja maankäytön välille. Siinä on tutkittu 

Myyrmäkeä muun muassa Metropolian opiskelijoiden ja start-up yritysten 

näkökulmasta.  

 

Täällähän on Metropoliassa muun muassa ilmaperunat lanseerattu, perunat jotka 

eivät tarvitse multaa, voivat kasvaa yksi taimi ikkunalla. Ja yksi taimi tuottaa 200 

perunaa kuukaudessa elikä saa uutta perunaa joka päivä. Tämä on yksi muun 

muassa tästä näitä uusia start-up innovaatioita. Siellä puhutaan esimerkiksi 

Business Avenuesta tässä Metropolian läheisyydessä. Myyrmäen pääkulkuväylien 

autoilusta, jalankulkuun ja Myyrmäen tarvitseviin yhteyksiin alueen ulkopuolelta 

tämä työ linkittyy. Ja tämä ei ole siis varsinainen kaava, mutta sen pohjalta 

voidaan sitten tehdä asemakaavoja hankkeiden toteuttamiseksi. Eli ollaan 

suunniteltu miten innovaatiot tänne sijoittuu ja minkälaisia niitä löytyy ja tuetaan 

niitä Myyrmäen kehittämisessä.  

 

Toinen meidän hieno, ehkä jopa maailmalla aivan ainutlaatuinen on tämä MATTI - 

MAankäytön Toimintamalli ja Tietojärjestelmä. Se sisältää maankäytön 

suunnittelun ja kuntateknisen infran elinkaaren hallinnan sekä kartta- ja 

paikkatiedon tuotannon ja hallinnan. Se pyörittää kymmeniä toimialan eri 

prosesseja. Ja niin kun tiedetään jokaisessa maassa niin rakentaminen ja siihen 

liittyvä lupakäytäntö on ehkä hankalimpia byrokratiaprosesseja mitä on. Ja Matti 

tekee tämän kaiken digitaalisesti. Ja se on myöskin avoin asiakkaalle, että sitä voi 



käyttää. Eli siellä on maankäytön, kaavoituksen, rakennusvalvonnan, 

kuntateknisen infrastruktuurin elinkaaren hallinnan karttatiedot, paikkatiedot. 

Sieltä voi helposti katsoa mitä on tulossa tai menossa omallakin asuinalueella. 

Tiedon saatavuus on parantunut, vuorovaikutus ja avoimuus on selkeästi Vantaalla 

lisääntynyt ja olemme kyenneet myöskin nopeuttamaan hakemusten käsittelyä.  

 

Vantaa aloitti vuonna 2019 alueellisen myönteisen erityiskohtelun ohjelman. Sitä 

on nyt toteutettuna 2019-2022. Siinä on mukana tällä hetkellä kuusi aluetta ja 

tarkoitus on vähentää hyvinvointieroja, keskeyttää se alikehityksen kierre, joka me 

ollaan näillä alueilla havaittu. Ja lisätään lisää resursseja ja tukitoimia sinne missä 

tuen tarve on keskimääräistä suurempi. Me ollaan parannettu kohdealueen 

viihtyisyyttä, lisätty palveluita, tukitoimia näille alueille. Tavoite on myöskin 

ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja varmistaa, että myöskin vieraskieliset nuoret 

kotoutuvat hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan. Nämä alueet ovat saaneet joka 

vuosi kaksi miljoonaa euroa enemmän rahoitusta kuin muut alueet.  

 

Jo 10 vuoden ajan on Vantaalla pyörinyt yhteinen pöytä, se on vantaalainen ruoka-

apuverkosto, johon kuuluu yli 50 ruokahävikin aktiivista lahjoittajaa ja 80 ruoka-

apua eri tavoin Vantaalla jakavaa järjestöä, kaupungin asukastilaa ja muuta 

toimipistettä. Kirkon kanssa tämä on perustettu, elikä seurakunnat ja muut kirkot 

ovat tässä hyvin aktiivisesti mukana. Hävikin kuljetuksista verkosto vastaa 

Vantaan kaupungin hävikkiterminaali, jonka olemme vuokranneet 

kylmäterminaalin tähän käyttöön. Ja yhteinen pöytä tarjoaa ruoan sekä myöskin 

keskusteluapua niille, jotka sitä tarvitsevat. Se ei ole ruokakassin jonotusta vaan 

syödään kauniisti, osassa paikassa on valkoiset pöytäliinat. Syödään, voi 

keskustella ja sieltä toki saa mukaansa myöskin ruokakassin sitten lopuksi. Ja 

tämän lisäksi järjestetään kymmeniä tapahtumia vuodessa näissä yhteisen pöydän 

jakelupisteissä. Yhteinen pöytä jakaa kaksi miljoonaa kiloa ruokahävikkiä 

vuodessa.  

 

Tempo-orkesteri on todella sympaattinen, ei kukaan voi olla Tempo-orkestereita 

rakastamatta. Ne on matalan kynnyksen orkesteritoimintaa eri taustoista tuleville 

alakouluikäisille. Sanoja ei tarvita, mitään ei tarvitse etukäteen osata, mutta saat 

käyttöösi sinfoniaorkesterin soittimet maksutta sekä yhteiset soittotunnit 

viikoittaisen oman instrumentin opetustuokion. Siihen ne kootaan 2.-3. -

luokkalaisista. Tällä hetkellä meillä näitä Tempo-orkestereita on Kytöpuiston, 

Rajakylän ja Länsimäen kouluissa. Niissä soittaa yli 60 lasta ja heidän lisäkseen 

muuhun Tempo-toimintaan kuten rumpukerhoihin osallistuu 20 lasta. Ja nyt toivon, 

että tällä palkinnollakin voidaan tätä Tempo-orkesterien toimintaa laajentaa. Tätä 

on tehty vakiintuneesti ainoastaan Vantaalla ja toimintaa kehitetään jatkuvasti, 

että me olemme siihen täysin rakastuneita. Jatkossa Tempo-toimintaa 

suunnitellaan myöskin yläkoululaisille.  

 

Ja sitten meillä on Vanhemmat mukaan työelämään ja kouluun eli se tarkoittaa 

suomen kielen oppimista sekä koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Hankkeessa 



yhdistetään kielenopetusta, koulutukseen tai työelämään ohjausta sekä 

ammatillista moniosaajakoulutusta. Siinä keskitytään erityisesti työttömiin, vähän 

koulutettuihin, maahanmuuttaneisiin vanhempiin, joilla on heikko suomen kielen 

taito. Me pilotoimme tällä hetkellä tätä Vantaan Lehtikuusen, Jokiniemen, 

Kaivokselan, Mikkolan ja Rajakylän kouluissa. Ja meillä on tarkoitus jalkauttaa tätä 

mallia myöskin muualle Suomeen. Tästä on tullut oikein hyvät kokemukset. Mä 

olen tavannut näitä vanhempia, jotka ovat mukana tässä. Ja se on rauhoittanut 

sitä koko koululuokkaa kun vanhemmat menee sinne ja on samalla luokalla 

opiskelemassa suomen kielen kirjoittamista ja lukemista kuin lapsetkin. Lapset 

arvostaa sitä, että siellä on vanhemmat paikalla. Heille on syntynyt hyviä 

verkostoja ja täältä on myöskin, mulle on kerrottu, aika moni on löytänyt lopulta 

myöskin työpaikan.  

 

Tosiaan Vantaa sai palkinnoksi puoli miljoonaa euroa. Nyt vielä mietitään, että mitä 

tällä tehdään. Ensimmäinen ajatus vielä ollu luonnoksena, mutta toivoisin, että 

tällä rahalla voitaisiin pistää innovaatioita edelleen kukkimaan Vantaalla eli 

käytettäisiin se sosiaalisiin innovaatioihin ja järjestettäisiin innovaatiokilpailu 

Vantaalla ja sinne menisi pääosa tästä palkinnosta. Meillä on ajatuksena myöskin 

järjestää kansainvälinen innovaatio seminaari ja kutsua esimerkiksi komissaari 

Gabrieli, joka tämän palkinnon meille luovutti tähän meidän kansainväliseen 

seminaariin sekä muita aiemmin tätä palkintoa voittaneita kaupunkeja kutsuttaisiin 

tänne Vantaalle.  

 

Lisäksi koska tässä taustalla meidän videossa niin musiikin on säveltänyt ja 

soittanut Tempo-orkesteri, niin toivoisin, että pieni siivu myöskin annettaisiin 

rahasta Tempo-orkesterille. Mutta viesti on jo levinnyt ja oikein tosi mukavaa, että 

kaupunkilaiset lähteneet jo nyt innovointiin mukaan, koska meillä on 

somekanavissa ehdotettu jo paljon hyviä käyttötarkoituksia tälle palkintorahalle. 

Etenkin nuoria on nostettu sekä tulevaisuuden innovaattoreina, että juuri nyt tukea 

ja toimintaa tarvitsevina. Saamme rahat tilille tossa alkukeväästä 2022 ja 

suunnittelu lähtee käyntiin nyt saman tien.  

 

Ja lopuksi on hauska onnitella koulunsa päättäneitä. Syksyn ylioppilaita juhlitaan 

lukioittain nyt tämän viikon perjantaina. Vantaan kaupungin lukioista valmistuu 

tänä syksynä 170 ylioppilasta ja Variasta perustutkinnon on suorittanut 118 ja 

ammattitutkinnon 53 nuorta. Ja sitten on vielä lisäksi tutkinnon osia suorittaneita. 

Erikoisammattitutkinnon on suorittanut 16. Oikein paljon onnea tämän syksyn 

ylioppilaille ja koulunsa päättäneille.  

 

Ja joulunaika tulee eli Lucia saa kruununsa. Lucia Lina Rehnström, hänet 

kruunataan Pyhän Laurin kirkossa nyt 8.12. 18-vuotias Lucia on kotoisin Seutulasta 

ja harrastaa laulamista että pianon soittoa. Ja hän on laulanut Vantaan 

musiikkiopiston Sound Waves -kuorossa. Lucia seurueineen esiintyy Lucian päivänä 

13.12. Kulttuuritalo Martinuksessa ja piipahtaa todennäköisesti myöskin meidän 



valtuuston kokouksessa ja nehän striimataan elikä Luciaa voi katsoa myöskin sitten 

Vantaa-kanavalla. Ainakin lyhyen hetken täällä valtuuston kokouksessa.  

 

Ja tähän loppuun sanon oikein turvallista joulun odotusta ja hyvää 

itsenäisyyspäivää kaikille.  

 

Kiitoksia. 

 


