
Mediainfo 10.2.2022 
Äänitteen kesto: 34 min 

 
Litterointimerkinnät 
 

Puhuja: (R. Viljanen) 
  

  
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): 

No niin tervetuloa jälleen tähän Vantaan kaupungin mediainfoon. Tervetuloa 

kuuntelijat ja tervetuloa median edustajat. Aiheena tänään Vantaan ajankohtainen 

koronakatsaus, sekä koronan vaikutukset kaupungille ja sen asukkaille, sekä miten 

tästä lähdetään eteenpäin ja toipumaan. 

Tällä hetkellä todella näyttää siltä, että pahin tautihuippu on nyt takanapäin ja 

olemme menossa kohti parempaa ja toivottavasti voimme pian luopua lopuistakin 

rajoituksista. Mutta katsotaan ensin tätä Vantaan tilannetta. Meillä on tällä hetkellä 

todetusti koronan sairastanut 45 000 ihmistä. Todellisuudessa voidaan arvioida, että 

tää määrä on vähintään kolminkertainen eli voitaisiin arvioida, että noin 150 000 

ihmistä on meillä kaiken kaikkiaan koronan tähän mennessä sairastanut. Osahan on 

sairastanut jopa kahteen kertaan. 

Tällä hetkellä tartuntaa saavat ennen kaikkea alle 50-vuotiaat. Eli se että yli 80- 

iäkkäät ihmiset ovat hyvin rokotettu, niin näyttää, että se suojaa heitä varsin hyvin. 

Elikkä tauti on suurimmillaan alle 50-vuotiaissa. 

Meillä päiväkohtainen tartuntamäärä on noin 1 000 ja 7 vrk:n keskiarvo on Vantaalla 

noin 400, ilmaantuvuus on meillä 2400 ja positiivisien näytteiden osuus 7 vrk:ssa on 

48. Elikkä niissä testaukseen ei turhaan mennä, elikkä joka toisella testatuista 

voidaan todeta korona. Nämä tuloksethan eivät enää kerro täyttä totuutta‚ sillä 

varsin usein korona todetaan nyt kotitestillä kotona. Kuolleiden määrä on meillä nyt 

142 eli edelliseen raportointikertaan on jälleen tullut valitettavasti muutamia lisää. 

Haluan kuitenkin tähän vielä todeta jo heti alkuun, että vaikka mennään kohti 

parempaa ja vaikka palvelut ovat lähes pääosin auki, koronaa on kuitenkin edelleen 

paljon. Varovaisuus on perusteltua ja korostan sitä, että on syytä käyttää maskeja, 

on syytä huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja pitää etäisyyttä ja ennen kaikkea on 

tärkeätä, että rokotuksiin mennään. 

7 vrk:n tautikehitys näkyy tässä kuvassa, jossa näkyy, että miten törmättiin lähelle 

seinää ja nyt tullaan yhtä syöksyssä alaspäin. Myös HUSin tehohoidossa potilaiden 



määrä on laskeva. Esimerkiksi tehohoidossa tällä hetkellä ei ole lainkaan 

vantaalaisia. Sairaaloissa näyttää olevan onneksi myöskin sama suuntaus ja yhä 

enemmän sairaaloissa on potilaita, joissa korona ei ole ollut ensisijainen syy tulla 

sairaalaan. Ja nyt tutkimustenkin perusteella jo tiedetään, asiantuntijamme 

kertovat, että voidaan oikeasti sanoa, että Omikron on sairaalaan joutumisen ja 

kuoleman riskin kannalta aiempaa virusta pienempiriskinen. 

Meillä rokotuksia on annettu tällä hetkellä: ensimmäisen rokotuksen on saanut 85,3 

%:a vantaalaisista, toisen 82,2 ja kolmannen rokotteen, se on noussut hyvällä 

tavalla 53 %:a. Mutta edelleen on varaa parantaa, eli pääkaupunkiseudun luvusta 

Vantaa hieman jää jälkeen. Elikkä meillä kolmannen rokotteen ottaminen on hieman 

hidastunut ja selvitämme tätä, että mistä on kysymys, koska rokotteen saaminen 

on kuitenkin meillä helppoa. Tähän on saattanut vaikuttaa se, että aika paljon on 

nyt sairastettu koronaa ja rokotettahan ei suositella heti perään taudin jälkeen 

otettavaksi. 

Meillä lentoasemilla on edelleen hiljasta. Nyt viime viikolla kokonaismatkustajamäärä 

oli vain 119 000, kun se normaalitilanteessa olisi 600 000. Suomeen saapuneita 

matkustajia on noin 34 000 viikossa kun normaalisti heitä olisi 60 000 päivässä. 

Näytteitä otettiin 251 kappaletta ja positiivisia oli 23 % elikkä 58. Nyt 

näytteenottoperusteita on tarkennettu ja oireettomilta täyden rokotussarjan 

saaneita matkustajilta poistettiin subjektiivinen oikeus päästä näytteenottoon 

terveysneuvontapisteellä. Huomata tulee myöskin se, että helmikuun alussa EU 

antoi rokotustodistuksen voimassaoloajaksi kahden rokotteen jälkeen jälkeen 270 

vrk ja sen jälkeen rokotetodistus, koronapassi, ei siis toimi. Mutta kolmannen 

rokotteen ottamisen jälkeen ei ole mitään määräaikoja. Elikä se on voimassa 

toistaiseksi. Me arvioimme hyvin kriittisesti tällä hetkellä lentokentän 

terveysturvallisuustoimia, onko perusteltua jatkaa näinkin isolla volyymilla. Meillä on 

siellä käytännössä lähes 60 henkilöä vuorokaudessa töissä eli meidän näkemyksen 

mukaan olisi järkevää siirtää testaus lentoasemalta asianomaiseen kuntaan. Eli 

nykymuotoisena lentokenttätoiminnat eivät ole riittävän vaikuttavia suhteessa siihen 

resurssiin minkä me siihen käytämme. Matkaan lähdetään hyvin rokotettuina ja 

näyttää, että koronaa löydetään Suomeen tulevilta suomalaisilta. 

Tällä hetkellä jaetaan koululaisten kotitestejä. Eli Vantaalle on tullut 12 200 

kotitestipakkausta, joka sisältää viiden testin pakkauksia oppilaille ja opiskelijoille. 

Ensimmäiset testit ovat meillä nyt jo jaossa. Ensin 1.-4 vuosiluokkalaisille oppilaille 

ja sen jälkeen, kun tämä jakelu on tehty, niin jaamme viidestä vuosiluokasta alkaen 

eteenpäin ja kun oppilaat ja toisen asteen opiskelijat ovat saaneet testin sen jälkeen 

testit jaetaan, se on jäljelle jäänyt opetushenkilöstölle. Hyvä on myöskin se, että 

oppilaiden poissaolot ovat kääntyneet hienoiseen laskuun nekin yleisen 

koronatilanteen helpottaessa ja olemme onnistuneet opetuksen järjestämisessä 

opetussuunnitelman mukaisesti kaikissa kouluissa. Toivotaan, että talvilomaviikon 

jälkeen poissaolot vähenevät entisestään, elikkä että myös kouluissa tautitapaukset 

vähenevät. 

No nyt on hauska päivä, kun tänään juhlitaan täällä Vantaalla penkkareita. Ja se on 

ollut odotettu, nää on niitä tärkeitä siirtymisriittejä, -juhlia lapsille, kun mennään 



askel askeleelta kohti aikuisuutta. Wanhojen tanssit siirtyvät kaikissa lukioissa 

myöhempään ajankohtaan, koska lukiot haluavat ja oppilaat halusivat, että 

tansseihin on mahdollista ottaa myöskin yleisöä. Nythän se ei vielä tänään olisi 

mahdollista, mutta toivotaan, että lähiaikoina on. 

Kaupungin palvelut ovat käytännössä melkein kaikki auki. Ne avattiin 1.2. lukien 

sisäliikuntatilat, uimahallit, kuntosalit, lastenkulttuurikeskukset ja kulttuuritalot, 

sekä yleiset saunat, asukastilat, käynnistivät toimiinsa toimintaansa tällä viikolla. 

Samoin ohjattu liikunta alkoi tällä viikolla. Ja tällä hetkellä kaupungin 

yleisötilaisuuksiin voi osallistua, nyt enintään puolet tilan kapasiteetista, enintään 

kuitenkin 500 henkilöä ja tän hetken AVI:n päätöksen mukaisesti, joka on voimassa 

22.2. saakka. Suosittelemme edelleen, että suuria tilaisuuksia vältettäisiin ja 

koronapassia emme siis käytä tilaisuuksissamme. 

Mä uskon, että maskisuositus on se joka tulee tästä koronasta pisimpään jäämään 

käyttöömme ja toki se, että käsihygienia suositellaan edelleen noudatettavaksi. 

Meillä on Vantaalla käytössä laaja maskisuositus kaikkien 12 v:ta täyttäneiden ja 

tätä vanhempien osalta ja suosittelemme vahvasti, että kaikissa julkisissa 

sisätiloissa ja liikennevälineissä käytetään maskia. Ja myöskin yksityisten 

toimijoiden suositellaan noudattavan samoja menettelytapoja. Olemme päättäneet, 

että Vantaa on laajassa etätyössä koko tämän kuukauden ja kuukauden lopulla 

arvioimme tilanteen jatkamistarvetta. 

Tällä viikolla maanantaina (avi) [9:17] lievensi kokoontumisrajoituksia. Tosiaan niin 

että enintään 500 henkilöä voi olla yleisötilaisuuksissa ja 51–500 henkilöä 

tilaisuuksiin voi ottaa enintään puolet enimmäisosallistujamäärästä ja tätä 

pienemmissä tilaisuuksissa ei ole mitään pitää rajoitteita. Tämä on siis voimassa 

22.2. saakka. 

Mutta pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että tätä jo 

aiennettaisiin viikolla, koska epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on tasaisesti 

parantunut ja oletamme, että tämä paraneminen jatkuu edelleen. Tartunnat ovat 

laskusuuntaiset ja sen takia olemme ehdottaneet Etelä-Suomen 

aluehallintovirastolle, että 14.2. alkaen, mikäli sairaalakuormituksen kehitys jatkuu 

näin suotuisana, niin purettaisiin kaikki yleisötilaisuus ja yleisten kokousten 

rajoitukset. Ainoastaan toki terveysturvallisuusmääräykset sikäli, että täytyy 

käsihygieniaa noudattaa, pitää käyttää maskeja ja käsidesit olla esillä ja pyrkiä 

tilajärjestelyissä niin väljyyteen, tämä tartuntatautilain 58 d § kuitenkin toivotaan, 

että edelleen on voimassa. 

Nyt korostuu siis jokaisen oma vastuullinen käytös rajoituksia purettaessa. Eli kun 

yleisiä pakotettavia rajoituksia puretaan, käytännössä siis kaikki, niin on tärkeätä, 

että jokainen ottaa vastuun omaan käteensä ja huolehtii terveysturvallisista 

käyttäytymisestä ja käyttää maskia, pesee käsiään, muistaa terveyshygienian. 

Arvioimme, että tartutahuippu on nyt ohitettu. Oikeastaan kun katsoo noita graafeja, 

niin voidaan selkeästi todeta, että tartuntahuippu jäi viikolle kolme täällä 

pääkaupunkiseudulla. Tartuntatautitapausten määrä ja ilmaantuvuusluku ovat 

kääntyneet laskuun. Jopa jätevedestä otettavat näytteet todistavat samaa, että 



tartuntojen määrä on vähentynyt. Virusta siis kuitenkin on edelleen paljon. Eli on 

syytä olla varovainen. Henkilöstö sairauspoissaolojen arvioidaan niin ikään 

vähenevän ja meillä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osalta toimintakyky on 

jälleen normalisoitumassa. Suomi seuraa tartunnoissa selkeästi Norjaa ja Tanskaa 

ja olemme n. kaks kolme viikkoa jäljessä ja siellä siis myös mennään selkeästi 

alaspäin. 

Mutta nyt kun katse on selkeästi eteenpäin ja on tärkeätä arvioida myöskin mitä on 

tapahtunut, minkälainen Vantaa meillä on nyt tässä jäljessä, mitä haasteita meillä 

on. Meillä on uudenlainen tilanne ja meidän täytyy niihin panostaa. Vantaa on tämän 

arvion tehnyt jo viime vuonna ja sen takia meillä on koronan toipumisohjelmaa, 

johon me olemme osoittaneet 18 miljoonaa euroa ja kun käy nyt läpi näitä tuloksia, 

niin voi sanoa, että turhaan ei tätä toipumisohjelmaa ja ylimääräistä resurssointeja 

Vantaalla tehty. 

Korona kohdistui erityisesti niihin yhteiskunnan heikompiin ja voimisti segregaatiota. 

Se kohdistui erityisesti pienituloisiin, on aiheuttanut näissä ammateissa paljon 

työttömyyttä. Se kohdistui hyvin vahvasti vanhuksiin ja sairaisiin, nuoriin ja lapsiin 

ja erityisesti niihin heissäkin, joilla oli ennestään ongelmia. Ja korona on pahentanut 

haasteellisten perheiden ja vähävaraisten perheiden ongelmia. 

Koronalla on selkeästi laajat vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin ja käyn meidän 

toimialojen näkökulmasta tätä tilannetta lävitse, mut ensinnä muutama yleinen 

huomio. Koronan terveysvaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti nuoriin naisiin. 

Näyttää, että nuoret naiset ovat haavoittuneet tässä tilanteessa enemmän kuin 

nuoret miehet tai vanhemmat ikäluokat. Myös koulu-uupumus näkyy. Siitä tämä ei 

ole ollut kaikesta huolimatta niin kuin helppoa aikaa meidän lapsille ja nuorille. 

Nuorten kokema ahdistuneisuus on selvästi yleistynyt ja tytöillä ahdistuneisuus on 

poikia yleisempää. Joka kolmannella on yksinäisyyden kokemuksia. Yksinäisyys 

lisääntyi myöskin aikuisten ryhmissä erityisesti alle 40-vuotiailla työikäisillä ja 

korkeakoulutetuilla. Nuorten yksinäisyyden kokemus on yleistynyt aikaisempaa 

voimakkaammin erityisesti nuorten tyttöjen kokema yksinäisyys on ollut selkeästi 

nähtävissä. Ja toivo on meille tärkeitä ja se että sitä toivoa on, mut valitettavasti 

toiveikkuus tulevaisuuden suhteen on vähentynyt kaikissa aikuisten ikäryhmissä. 

Nuorten tyytyväisyys elämäänsä on laskenut pandemian aikana, päivittäinen liikunta 

on vähentynyt erityisesti alle 40-vuotiailla työikäisillä ja korkeakoulutetuilla ja myös 

näyttää, että tämä tiimityö- ja etätyöskentely, joka on näissä ammateissa ollut 

mahdotollista niin on lisännyt alkoholinkäyttöä ja myöskin napostelua. Eli puhutaan 

koronakiloista, niin siltä näyttää myöskin meidän seurantatutkimukset, että näin 

todellakin on tapahtunut. 

Samaan aikaan on tietysti hyvä se, että toiselta niiden nuorten osuus, jotka eivät 

käytä alkoholia lainkaan, on myöskin samalla lisääntynyt. Lapset ja nuoret siis 

oireilevat, meillä on mielenterveysongelmat kasvaneet. Eli kyllä meille ihmisille se 

yhteisöllisyys on erittäin tärkeätä ja toisaalta on ollut haitallista, että lasten ja 

nuorten säännöllinen arki on rikottu ja se näkyy heidän oireiluissaan ja olemassa 

olevat ongelmat ovat syventyneet. Ihmisten turvallisuudentunne on myöskin 

heikentynyt, koska nämä toimenpiteet ja tilanne on ollut niin poikkeuksellinen mitä 



on tehty. Ja toivon että kriisin kynnys ei tässä ole alene. Ei ole jokapäiväistä, eikä 

arkea se, että esim. mediassa keskustellaan rupattelevaan sävyyn siitä, että pitäisikö 

valmiuslaki saattaa Suomessa voimaan ja minkälaisia perusoikeuksien rajoituksia 

ihmisille tehdään. 

Tää ilmeisesti on vaikuttanut siihen, että turvallisuuden tunne on lisääntynyt, siihen 

on toki vaikuttanut sekin, että nuorten väkivaltainen käyttäytyminen on selkeästi 

lisääntynyt, perheväkivalta on lisääntynyt ja raaistunut ja meillä soittajamäärät 

kriisipuhelimessa ovat lisääntyneet. Esimerkiksi nollalinja sinne tuli yli 19 000 

puhelua, mikä on 31 % enemmän kuin ennen koronaa. Poliisin kotihälytysten määrät 

kasvoivat pandemian aikana, terveyspalveluihin pääsy vaikeutui ja kysymys on se, 

että työttömyys on ollut niin korkeina, niin kyl tässä on näkyvissä myöskin se, että 

ruoka-avun tarve kasvoi ja asiakasmäärät kaksin- tai kolminkertaistuivat kaikissa 

meidän ruoka-apupalveluissa ja myöskin se, että sosiaaliavun määrä on noussut 

lähes 30 %:lla ja yleisin aputyyppi, miksi sosiaaliapua haetaan, on ruokapalvelut. 

Eli työttömyyden kasvu ja siitä seuraavat talousvaikeudet myöskin lisääntyivät. 

työttömyyshän oli pahimmillaan meillä vuonna -20, lähes 20 %, mut edelleen 

pitkäaikaistyöttömyys on kolminkertaistunut ja näyttää, että korona jättää jälkeensä 

erittäin suuren pitkäaikaistyöttömyyden. Meillä pitkäaikaistyöttömyys ennen 

koronaa oli kaksi ja puolituhatta pitkäaikaistyötöntä ja nyt meillä on 6 700. 

Nuorisotyöttömyys on myöskin edelleen korkea, mutta on onneksi jo jossain määrin 

lähtenyt alaspäin. 

Taloudellinen tilanne on heikentynyt pandemian aikana erityisesti alemmissa 

koulutusryhmissä ja etätyötä ollaan siis tehty hyvinkin paljon. Sairauspoissaolojen 

määrä on kasvussa meillä koko maassa ja naisilla on sairauspoissaoloja enemmän 

kuin miehillä. Mutta samaan aikaan kannattaa muistaa se, että meidän henkilöstössä 

Vantaalla sairauspoissaolojen määrä on vähempi kuin ennen koronaa. Että tässä on 

jotenkin ollut kauhean vahva sitoutuminen työtehtäviin ja toisaalta 

terveyshygieniakin on ehkä vaikuttanut siihen, niin meillä keskimäärin 

sairauspoissaoloja on vieläkin vähemmän kuin vuonna -19. 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on totta kai ottanut vastaan kovan iskun ja kuormittunut 

erittäin merkittävästi. Meillä on muodostunut palveluvelkaa useissa keskeisissä 

sosiaali- ja terveyspalveluissa, esimerkiksi lastensuojelussa ja 

pitkäaikaissairasairauksien osalta. Palvelun tarpeen kasvua on meillä oikeastaan 

kaikissa palveluryhmissä. Terveyspalveluissa on jonojen purku tarvetta, perhe- ja 

sosiaalipalveluissa ennen kaikkea perheiden tehostetun tuen tarve on lisääntynyt, 

lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisen tarve lisääntynyt, nopean tuen ja 

hoidon järjestäminen, lastensuojelun tarve on selkeästi kasvanut. Vanhus- ja 

vammaispalvelut, myöskin nähdään palvelutarpeen lisääntymistä ja totta kai, kun 

meillä suun- ja hammashuolto on ollut kiinni pitkiäkin aikoja, niin meille on tullut 

tarve purkaa suun terveydenhuollon jonoja. Ja myöskin henkilöstön 

työhyvinvointivelkaa on olemassa ja psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseen 

on meidän löydettävä keinoja. 



Terveyspalveluihin tarve kasvoi ja palveluihin pääsy vaikeutui. Terveyspalvelut ovat 

vastanneet erittäin tärkeältä osin kun koronapandemian tehtävistä. 

Tartunnanjäljitys, tartuntatautineuvontaa, infektioneuvonta ja -vastaanotot, 

koronarokotukset ja lentokentän terveysturvallisuustehtävät ovat olleet muun 

muassa normaalitöiden lisäksi heidän tehtävänään. Valtava työmäärä. 

Pandemia-aika lisäsi kuntalaisten palvelutarpeita ja vaikeutti palveluihin pääsyä. 

Terveysasemien kiireettömälle lääkärin vastaanotolle pääsy on toteutunut 

hoitotakuun mukaisesti, mutta koronatilanne on pidentänyt vastaanotolle pääsyn 

aikaa. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kysyntä lisääntyi kaikissa ikäryhmissä 

vaikka mielenterveyspalveluiden henkilöstömäärää on lisätty. Ennaltaehkäisevän 

terveydenhuollon palvelut mm. neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on 

toteutettu lakisääteisesti, mutta ajoittain palveluun pääsyssä on ollut viivettä. Ja 

kuntoutukseen pääsyn odotusajat ovat niin ikään pidentyneet ja osittainhan 

kuntoutus on ollut kiinni, kun henkilöstöä on siirretty kiireellisempiin tehtäviin. 

Palveluissa näkyy myös kysynnän lisääntymistä, esimerkiksi syömishäiriöt ovat 

lisääntyneet. Eli terveydenhuollon henkilöstö on ollut koko koronapandemian aikana 

todella kovilla. Lisäksi palvelutarpeiden lisääntyminen ja hoitovelka ovat lisänneet 

henkilöstön kuormitusta. Myöskin perhe- ja sosiaalipalveluiden tarve siis on 

kasvanut ja pitkittynyt. Pandemian aikana kaikissa perhe- ja sosiaalipalvelu 

lakisääteisissä toiminnoissa on turvattu palvelujen saatavuus kaikille. Lisääntynyt 

palvelutarve on kuitenkin ruuhkauttanut palveluun pääsyä ja pitkittänyt 

palvelutarvetta. Palveluvelka kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten 

mielenterveyspalveluihin, työikäisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin, 

parisuhteen tukeen ja eroauttamiseen, sekä kotiin annettavaan tukeen. 

Lastensuojeluilmoitusten ja uusien palvelutarpeiden arviointimäärä on kasvanut 

meillä on huomattavasti. Me emme ole valitettavasti pystyneet pysymään 

lakisääteisissä määräajoissa kaikilta osin ja palveluihin on siis ollut pääsyn 

viivästymää. 

Tähän kaikkeen on vastattu muun muassa kehittämällä ryhmämuotoista tukea, 

asiakkaaksi tulon prosesseja, laajentamalla konsultatiivista tukea sekä 

hyödyntämällä ostopalveluja. Ajoittaisten sulkujen ja harrastustoimintojen 

vähentymisten vaikutukset mielen hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin ovat 

myöskin olleet haitallisia, mikä näkyy viimesijaisissa sosiaalihuollon palveluissa. 

Olemme koko ajan pitäneet esillä siitä, että harrastustoimintaa, liikuntaa ja 

kulttuuripalveluita ei pidä arvioida. Niillä on ollut iso merkitys ihmisille, että ne ovat 

olleet merkittäviä aikoja kiinni. 

Myöskin vanhusten ja vammaisten palveluissa on palveluvelkaa. Pandemia on 

lisännyt tehostetun palveluasumisen tarvetta ja kasvattanut jonoa palveluihin. Ja 

myöskin määräaikoja ei olla kaikin osin pystytty noudattamaan. Vanhusten 

päivätoiminnan sekä vammaisten työ- ja päivätoiminnan supistaminen, sitä on 

supistettu vain välttämättömään, koska henkilöstö on siirretty muihin tehtäviin. Ja 

täälläkin on nähtävissä henkilöstön työhyvinvointivelkaa ja henkistä kuormitusta. 

Olemme käyttäneet aika paljon ostopalveluita, vuokratyövoimaa, kun olemme 

siirtäneet henkilöstöä muihin tehtäviin. 



No myöskin sitten, jos katsotaan vielä tätä viimeistä palvelukokonaisuutta suun- ja 

terveydenhuoltoa, niin valitettavasti siellä on ollut jonoja. Suun terveydenhuollon 

toiminta keskeytettiin keväällä -20 kahdeksi kk:ksi, jolloin henkilökunnasta lähes 

kaikki oli siirretty resurssikeskuksen kautta koronan hoidon kannalta kriittisiin 

tehtäviin. Muistaa kannattaa, että Vantaa organisoi ja perusti Vantaan ensimmäisen 

draivin näytteenottopisteen leijan toimistorakennuksen yhteyteen ja ylläpitää sitä 

aina juhannukseen -20 saakka. 

Meillä syntyi vuonna -20 hoitovelkaa, kun 60 000 asiakasta ja heidän aikojaan 

jouduttiin perumaan ja siirtämään. Toki lastenhammashoito ja riskipotilaiden hoito 

priorisoitiin ja asetusten mukaiset neuvolaikäisten ja koululaisten tarkastukset on 

saatu hoidettua suunnitelman mukaisesti. Ennen koronaa hoitoon pääsi 60–70 

vrk:ssa, mutta nyt valitettavasti joutuu odottamaan yli neljä kuukautta. Ennen 

pandemiaa ei ollut jonoa hoitoon lainkaan vaan ajanvarauksessa sai ajan heti, mutta 

nyt valitettavasti jouduttiin muodostamaan jono, joka oli vielä viime vuonna yli 8 

000 henkilöä. Mutta tässä helmikuussa, meillä on edelleen valitettavasti jonoa, 

mutta se on vain kaksi 500 ihmistä. Eli kyllä Vantaa on tässä tehnyt merkittävän 

jononpurun, että siellä on kyllä paiskittu töitä hyvin paljon. 

Jos katsotaan sitten meidän varhaiskasvatusta ja koululaisia, niin oli hurja teko 

siirtää käytännössä kahdessa päivässä keväällä -20 kaikki ikäryhmät, 32 000 lasta 

ja nuorta, etäopetukseen. Vantaa on edelläkävijä digitaalisessa opetuksessa ja sen 

takia me kykenimme siihen kyllä varsin sujuvasti, et se hienosti meni minusta meillä. 

Pisimpään koronan aikainen etäopetuksessa ovat olleet toisen asteen opiskelijat ja 

yläkoulujen oppilaat, et heillehän tämä etäopiskelu venyi lähes vuoteen. 

Ylioppilaskokeissa meillä on ollut poikkeusjärjestelyt, mutta varhaiskasvatuksen 

lakisääteiset palvelut on pystytty järjestämään enimmäkseen normaalisti. 

Kaupunkikulttuuriin palvelut ovat olleet myöskin näiden 2 v:n aikana pitkiä aikoja 

suljettuna. Tää tietenkin merkitsee sitä, että kävijämäärät ja tulot ovat laskeneet, 

mut sen sijaan on tehty paljon tapahtumatalleiden striimauksia, virtuaalisia 

esityksiä, museoiden digitaaliset palvelut lisääntyneet, siellä on muun muassa 

digitaalisia kävelyreittejä, virtuaaliopastuksia Podcasteja, mobiilipelejä. Taiteen 

perusopetuksessa, erityisesti perheryhmissä, oppilasmäärä on nyt pudonnut eli lasku 

keväältä on vuodesta -21 on 30 %:a, mutta onneksi se on palannut lähes ennalleen 

nytten jo tämän vuoden aikana. Mutta siitä olemme huolissaan, et harrastajamäärät 

ovat ylipäätään laskeneet ja erityisesti katoa harrastetoiminnoissa, ei niinkään 

tavoitteellisessa toiminnassa. Ja myöskin järjestöjen jäsenmäärät ovat vähentyneet. 

Toimiala, jolle ei ole ollut pandemiasta kauhean paljon vaikutuksia, on meidän 

kaupunkiympäristön toimiala. Eli työt on jatkuneet pääasiassa kuin ennenkin. 

Rakentaminen on edennyt, mehän teimme linjauksen siitä, että Vantaa pitää 

investointitasonsa elvyttävänä, että me ainakin nyt investoimme, jotta me voimme 

antaa ja taata työpaikkoja omalta osaltamme. Vaikeutta tuli siitä, että erilaisten 

rakennusmateriaalien saatavuutta… tai niitä oli vaikea saada ja myöskin hinnat 

kohosivat. Asiakaspalvelupisteet Vantaalla ovat olleet osittain kiinni, mutta meillä on 

hieno, ehkä maailman hienoin mattijärjestelmä tässä rakennuslupa ja ylipäätään, 

niin sen avulla on palvelut voitu taata normaalisti digitaalisesti. Tartuntatautilaki toi 



meille uusia valvontatehtäviä eläinlääkäritoimeen ja ympäristöterveydenhuoltoon ja 

ne on hoidettu meillä hyvin. Etätyötä tällä toimialalla suosittiin varsin laajasti. 

Vantaa on siis tehnyt toipumissuunnitelman. Lapset ja nuoret ensin on sen 

pääpainopiste ja olemme halunneet tosiaan erityisesti keskittyä syrjäytymisen 

ehkäisemiseen ja sen takia myöskin myönteisen erityiskohtelun alueellisen ohjelman 

toimenpiteet on otettu osaksi tätä toimenpidesuunnitelmaa. Ja kuten totesin, niin 

keskeisenä kohteena tässä toipumissuunnitelmassa ovat ennen kaikkea vantaalaiset 

lapset ja nuoret, joiden elämää rajoitustoimenpiteet ovat kenties eniten 

vaikuttaneet. 

Käytämme tähän suunnitelmaan kaiken kaikkiaan 18 miljoonaa euroa. Pääpaino 

suunnitelman toteutumisessa on tänä vuonna ja tähän lisäksi tulevat siis myönteisen 

erityiskohtelun rahoitukset. sekä valtion tuet. Ne eivät ole tässä summassa sisällä, 

vaan ne tulevat vielä tämän päälle. Eli todellisuudessa tää ohjelma on vielä tätäkin 

euromäärää, 18:aa miljoonaa, suurempi. Toimenpiteet kumoaa toteutetaan siis ja 

tää ohjelma alkoi jo viime vuonna -21 ja jatkuu tänä vuonna ja vielä -23 teemme 

näitä toimenpiteitä. Eniten rahaa kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimelle. 

Mitä sitten tehdään? Meille lisätään 23 vakanssia mielenterveyspalveluihin. 

Martinlaakson epidemia vastaanotto siirretään neljälle muulle terveysaseasemalle 

infektiovastaanotoiksi. Perhe- ja sosiaalipalveluihin, lasten ja nuorten 

mielenterveyspalveluihin, sekä kotiin annettavaan tukeen mm. perhetyöhön lisätään 

resursseja. Työikäisten päihde- ja mielenterveyspalveluja parannetaan. Tehostetun 

palveluasumisen tarve ja hoitoketjun toiminnan turvaamiseen osoitetaan 24 

vanhusten tehostetun palveluasumisen lisäpaikkaa. Me perustamme Vantaalle toisen 

nuorten keskuksen, niin sanotun nuppi-keskuksen. Neljä psykiatrista sairaanhoitajaa 

tulee opiskelijaterveydenhoitoon, päihde- ja mielenterveyteen nykyisen lisäksi. Ja 

sen lisäksi myöskin perheneuvoloihin tulee psykologi ja sosiaalityöntekijä. 

Kodinhoidon työvoiman saatavuutta tuetaan. 

Oppimisvajeita paikataan myöskin monin keinoin. Viime vuonna koululaisten 

oppimisvajetta lisättiin lisäämällä laaja-alaista erityisopetusta, resurssi- ja 

tsemppari-opettajia, jakotunteja, koulunkäyntiavustajia ja tukiopetusta. Tänä 

vuonna painopiste on ennen kaikkea varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaajiin ja 

(-) [30:44] kohtaamispaikkojen parantamisessa. Lisätään edelleen 

tsemppariopettajia, lastenhoitajia varhaiskasvatukseen. Ja opetus- ja 

kasvatushenkilöstön hyvinvointia ja jaksamiseen panostetaan. Psykologien ja 

kuraattorien lukumäärää lisätään vuoden -22 alusta yhteensä 18:lla uudella 

työntekijällä. 

Myöskin kaupunkikulttuuri on tässä tuessa vahvasti mukana. Aikuisopisto tarjoaa 

maksutta vailla työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille kursseja, joissa on 

täyttämättömien opiskelupaikkoja. Aikuisten perusopetuksessa on järjestetty yli 50 

tuki- tai kertauskursseja opiskelijoille, koska etäopetus on haitannut opiskelua. 

Maahanmuuttajille suunnattujen kurssien opiskelijamäärässä oli viime vuonna 

selkeä lasku ja nyt yritetään saada näitä opiskelijoita takaisin opintojen ääreen. 

Elikkä tukipalvelua erityisesti tähän. Digituen antamista tehostetaan. Kirjastoissa on 



innovoitu uusia yhteisöllisiä kielen oppimisen muotoja, koska havaitsimme. että 

Suomen kansainvälisen kaupunki Vantaan on erittäin tärkeätä, että meidän viestit 

ymmärretään ja suomen kielen taito on erittäin tärkeätä ja sen takia tässä 

kielenopetukseen myöskin panostamme erityisesti. Jousto asiakkuus otetaan 

käyttöön. Elintapaneuvontamallia hyvinvointimentorointia vakiinnutetaan. 

Jalkautuvaa nuorisotyötä vahvistetaan edelleen. 

Eli sinänsä kohti parempaa ollaan menossa ja olen siitä erittäin iloinen. Vantaa 

vahvistaa siis tukitoimiaan, toivottomuutta ei kenenkään tarvitse kokea, sillä 

olemme täällä auttamista varten. Seuraamme tarkasti sitä tarvetta, mitä 

vantaalaisissa nyt ilmenee, mitä jälkiä tämä korona jälkeensä jättää ja tulemme 

niihin tarttumaan. Talous toipuu aikanaan, mutta ihmiset ovat kuitenkin kaikkein 

tärkeimpiä. 

Kiitoksia tästä. Seuraava mediainfo on meillä maaliskuun toinen päivä kello 13:30. 

Tervetuloa silloin uudestaan mukaan. Kiitos 

 

 

 


