Mediainfo 5.3.2021_576p
Äänitteen kesto: 31 min
Litterointimerkinnät
sa(sana)
(-)
(--)
,.?:

sana jää kesken
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

[00:00] Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
Hyvät median edustajat ja tilaisuuden katsojat.
Lämpimästi tervetuloa tähän Vantaan kaupungin mediainfoon. Tänään
pääpaino on jälleen koronatilanteessa ja sen hallinnassa. Käymme läpi
tuoreimmat tiedot Vantaan tartunta-, rokotus- ja jäljitystilanteesta.
Kertaamme hieman sekavien ohjeiden jälkeen toteutettuja rajoituksia
palveluissamme ja katsahdamme pikaisesti muita kuulumisia Vantaalta.
Vantaan tilanne. Vantaalla keskimäärin viikossa valitettavasti sairastuu
tällä hetkellä hieman yli 80 henkilöä vuorokaudessa. Ilmaantuvuus on
413,6 100 000 asukasta kohti 14 vuorokaudessa, ja määrä on siis
nelinkertainen Suomen keskiarvoon verrattuna ja pääkaupunkiseudulla
ilmaantuvuus on varsin korkealla tasolla. Tässä toki näkyy se, että
esimerkiksi Viron korkea ilmaantuvuus heijastuu ihan välttämättä
myöskin meihin, koska meillä on paljon täällä muualta ja muista
maistakin tulevia työntekijöitä, ja myöskin meidän elinkeinorakenne on
sellainen. Positiivisten näytteiden osuus 7 vuorokaudessa, keskiarvo on
5,05 prosenttia. Kuolleita Vantaalla on kaiken kaikkiaan koronaan 76.
Eli Vantaalla tartuntojen määrä on edelleen kasvanut ja Vantaan osuus
koko maan tartunnoista on tällä hetkellä 11,5 prosenttia, kun
väestöosuutemme on 4 prosenttia. Tässä näette vielä meidän päivittäiset
tartunnat, eli kasvu ei ole räjähdysmäinen, mutta kasvua kuitenkin koko
ajan on. Valitettavasti ennusteet näyttävät siltä, että koska suurin osa
tästä meidän sairastavuudesta on uutta varianttia, joka tarttuu
herkemmin, niin ennakoimme, että kasvu saattaa vielä tästä lisääntyä.
Alueellisten tartuntojen lukumäärät meillä. Julkaisemme kerran
kuukaudessa tilastot siitä, minkälaiset tartuntaluvut ovat meillä

alueittain, ja tässä suluissa näette myöskin luvut tammikuulta, ja nyt
helmikuussa voidaan todeta, että jokaisella alueella on hieman
tartuntamäärät kasvaneet. Kun suhteutetaan tartunnat asukasmääriin,
havaitaan, että Hakunilan alueella helmikuussa todettuja tartuntoja on
muita alueita jonkin verran enemmän. Muuten kasvu jakaantuu melko
tasaisesti eri alueille.
Rokotukset etenevät, mutta valitettavasti etenevät hyvin hitaasti. Eilen
vantaalaisista oli saanut ensimmäisen vaiheen rokotuksen 6,57
prosenttia eli 14 000 henkilöä. Täytyy siis muistaa, että meitä
vantaalaisia on 237 000, että matkaa on vielä hyvin paljon. Toisen
vaiheen rokotuksen on saanut 2,1 prosenttia eli noin 5000 ihmistä
Vantaalla. Ikääntyneiden joukossa rokotetaan tällä hetkellä 75 vuotta
täyttäneitä ja sitä vanhempia. Ikäryhmästä rokotettujen osuus on noin
30 prosenttia. 18–69-vuotiaitten ensimmäisen riskiryhmän kuntalaisista
on tällä hetkellä rokotettu kolmannes. Nyt kummallekin kohderyhmälle
on rokotusaikoja saatavilla nettiajanvarauksesta ja puhelinpalveluista.
Takaisinsoitto
on
lupaus
rokoteajasta
ja
takaisin soitetaan
pääsääntöisesti parin päivän sisällä.
Positiivisin uutinen rokotusrintamalta on se, että on saatu hyviä
tutkimustuloksia rokotteiden tehosta ja saapuvien rokotemäärien
ennakoidaan kasvavan huhtikuussa. Vantaan kotihoidon asiakkaat
tulevat saamaan rokotteen kotonaan. Asiakkaiden rokotukset ovat
alkaneet nyt viikolla 6. Jos omaiset haluavat nopeuttaa läheisensä
rokottamista, he voivat varata ajan rokotuspisteeseen normaalin
rokotusjärjestyksen mukaiseen aikaan. Tällöin omaiset huolehtivat
asiakkaan kuljetuksesta rokotuspisteeseen. Omaisten apu todella
helpottaa meitä. Kotihoidon rokottamisesta aiheutunutta ruuhkaa
voidaan sen avulla vähentää.
Vielä haluan muutaman sanan sanoa rokottamisesta. Meillä on
julkisuudessa
käyty
keskustelua
näistä
niin
sanotuista
ylijäämärokotteista. Kun meilläkin rokotetaan keskimäärin päivässä
1000 ihmistä, ja jos sieltä välistä jää joku tulematta, on selvää, että
meillä saattaa muutamasta keskimäärin 0-10 kappaletta rokotteita jäädä
päivittäin käyttämättä. Tästä on esitetty myöskin epäasiallisia väittämiä.
Ne eivät pidä Vantaalla paikkaansa, vaan Vantaan toimintamalli perustuu
THL:n
suositukseen.
Elikkä
ensisijaisesti
annetaan
nämä
ylijäämärokotteet
kohderyhmille
ja
toissijaisesti
muulle
kuin
kohderyhmälle. Tässä on tärkeää varmistaa, ettei yksikään rokote mene
hukkaan. Kaikki rokotteet tulee käyttää niissä aikarajoissa kuin niitä
voidaan käyttää. Esimerkiksi BioNTech-Pfizerin rokote on 6 tuntia
käyttökelpoinen ruiskuun vetämisen jälkeen ja jääkaapista otettuna sitä
ei enää saa palauttaa jääkaappiin. Meillä päivän päätteeksi jaetaan niin

sanotut jäämärokotteet seuraavan ohjeen mukaisesti: ensisijaisesti
soitetaan henkilölle hälytyslistalta, missä on kyseessä olevan
kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä. Toissijaisesti soitetaan paikalle
kohderyhmien
sote-ammattilaisia
ja
kolmanneksi
annetaan
rokotuspaikalla helposti saatavilla olevalle henkilölle tämä rokote.
Testauksesta. Testaus sujuu Vantaalla hyvin. Tilanne näytteenottoon
pääsyssä ja tulosten saamisessa on Vantaalla edelleen hyvä. Alle
vuorokaudessa pääsee näytteenottoon ja tuloksen saa vuorokauden
sisällä. Hakunilaan on perustettu uusi testauspiste. Valitettavasti
jouduimme vaihtamaan sen paikkaa, koska se hieman häiritsi
elinkeinotoimintaa, mutta se on nyt siirretty urheilupuiston viereen.
Näytteenotto tapahtuu Kontissa ja aika testiin on varattava etukäteen.
Asiakaspysäköinti on urheilupuiston parkkipaikalla.
Tartunnanjäljityksessä meillä valitettavasti syntyi parin viime viikon
aikana kasautuvaa viivettä. Vaikka me olimme lisänneet asteittain
henkilökunnan määrää tartunnanjäljitykseen, niin se ei kuitenkaan
riittänyt sen viiveen ja ruuhkien purkamiseen, vaan meillä viive oli viikon
verran ja sehän on liian pitkä, koska tavoitteena on, että ihmisille
ilmoitetaan päivässä, viimeistään kahdessa päivässä. Ja kyllä Vantaa
tästä selviää. Me tartuimme tähän vahvasti ja olemme nyt viikossa
kolminkertaistaneet tartunnanjäljityksen resurssin. Ja voidaan sanoa jo,
että tällä hetkellä tilanne on jo muuttunut. Puolet ruuhkasta on jo tämän
ensimmäisen viikon aikana purettu, vaikka meillä ei ole vielä kaikkia
tartunnanjäljittäjiä saatu - niitä, jotka tulevat ensi maanantaihin
mennessä, niin ei ole vielä saatu töihin. Eli henkilöstöä on lisätty ja
tulokset näkyvät heti. Tänään aamussa meillä oli jonossa enää 244
sairastunutta, kun meillä viikko sitten oli vielä 445. Eli jono on puolitettu
sairastuneiden osalta. Altistuneita meillä on tällä hetkellä 778, kun viikko
sitten oli noin 1000. Viikko sitten jäljityksen vahvuus oli 40 henkilöä,
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työssä
on
jo
90,
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tartunnanjäljityksessä on 125 ihmistä. Elikkä tartunnanjäljitys
kolminkertaistuu. Oman henkilöstön siirtojen lisäksi olemme palkanneet
Luonan kautta 8 hoitajaa ja myöskin Puolustusvoimista tulee 10 henkilöä
meille apuun. Lisäksi meillä on kumppaneita Suomen Punaiselta Ristiltä
ja myös seurakunta on osoittanut tartunnanjäljitykseen henkilöstöä.
Mutta tärkein osa on ollut se, että me olemme priorisoineet omaa
henkilöstöämme. Kuntoutuksesta siirretään yli 40 henkilöä jäljitykseen
ja valitettavasti kuntoutusta joudutaan nyt osittain supistamaan 2
kuukaudeksi. Lääkärit tekevät ensisoittoja ja ulkopuolelta rekrytoidaan
myöskin henkilöitä, mutta kun heitä täytyy myöskin kouluttaa, heidän
vaikuttavuutensa ja työn jälkensä näkyy tässä hieman hitaammin, mutta
nyt tällä hetkellä meillä on ulkopuolisia hakijoita tartunnanjäljitykseen yli

190. Muilta toimialoilta myös kaupungin sisältä on siirretty henkilöstöä
joukkoaltistumisten selvittelyyn ja altistuneiden kontaktointiin.
Haluan huomauttaa myös siitä, että tartunnanjäljitys täällä
pääkaupunkiseudulla on erilaista kuin muualla. Tätä ei ehkä huomata.
Vantaa on Suomen kansainvälisin kaupunki. Enemmän kuin joka viides
vantaalainen on taustaltaan muuta kuin suomea tai ruotsia puhuva.
Meillä
tehdään
siis
tartunnanjäljitystä
tulkin
kanssa.
Ja
tartunnanjäljitystä tehdään, koska tullaan erilaisista kulttuureista, niin
suomalaisten käytänteet ja sanat eivät ole sillä tavalla tuttuja, että
meidän täytyy hyvin paljon ohjeistaa, mitä tarkoittaa eristyksessä tai
karanteenissa oleminen ja avata näiden käsitteiden sisältöä ihan toisella
tavalla. Vantaalla puhutaan 120:tä eri kieltä ja sen takia meidän
tartunnanjäljitys on hitaampaa, ja meitä ei voi suoraan verrata
tartunnanjäljityksessä johonkin sellaiseen paikkakuntaan, jossa
esimerkiksi vieraskielisten osuus on vain muutamia prosentteja. Meillä
on siis 21 prosenttia vantaalaisista. Mutta me sanottiin, että me
hoidetaan tämä homma, ja niin hoidetaan. Minä uskon aivan täysin, että
ensi viikolla tämä ruuhka on täysin purettu. Eli nyt tämä resurssilisäys,
tämä on nyt jo - tähän päivään mennessä ruuhka on puolitettu ja uskon,
että ensi viikolla sitä ei enää lainkaan ole.
Jos katsotaan hieman lentoaseman tilannetta, niin Suomeen saapuvia
matkustajia on tällä hetkellä keskimäärin 700 matkustajaa päivässä.
Määrähän on siis erittäin alhainen, kun normaalipäivänä Suomeen tuli
päivässä 60 000 ihmistä. Hiihtolomaviikko nosti maltillisesti
matkustajalukuja. Enemmistö matkustajista esittää tällä hetkellä
negatiivisen testitodistuksen lähtömaasta, elikkä noin 500 matkustajaa
päivässä. Kun 700 tulee, niin 500 heistä tulee Suomeen negatiivisen
testitodistuksen kanssa. Esimerkiksi viime viikolla 3768 matkustajaa
esitti lentoasemalla negatiivisen koronatestituloksen. Todistetusta
sairastetusta sairaudesta, koronavirusinfektioista, oli keskimäärin 15
matkustajalla päivässä. Elikkä henkilöitä, jotka ovat jo sairastaneet
tämän koronan ja sillä tavalla heillä on jo tartunnan suojaa tähän tautiin.
Heitä oli siis 15 näistä 700:sta päivässä. Testeihin mennään varsin hyvin,
eli 1132 matkustajaa hakeutui viime viikolla koronatestiin ja
kieltäytyneitä oli keskimäärin enintään 6 päivässä. Viime viikon aikana
heitä oli 15 ja heillä oli perusteensa tähän.
Koronatestejä tehdään siis viimeisen 2 viikon aikana lentoasemalla
keskimäärin hieman yli 2000 testiä viikossa, eli 140 päivässä. Tilanne on
siis olennaisesti muuttunut. Meidän testauskapasiteetti riittäisi
huomattavasti yli tämän. Mehän ollaan testattu jopa 2000 ihmistä
päivässä, että meillä on kapasiteettia siihen. Siitäkin selvittiin. Positiivisia
tuloksia on keskimäärin 2,5 päivää kohti, joka on noin 2 prosenttia

testatuista. Haluan kiinnittää huomiota siihen, että lentokenttäoperaatio,
kun Vantaa on ottanut sen hoitoonsa, se on hoitunut erinomaisesti, ja
elokuun alusta 3.8. alkaen me ollaan testattu kaiken kaikkiaan 65 000
ihmistä ja löydetty 1300 koronapositiivista. Lentokentän kautta korona
ei siis Suomeen tule. 1300 koronapositiivista on siis sama kuin tällä
hetkellä 2 päivän koronapositiivisten määrä koko Suomessa.
Muutama sana sosiaali- ja terveyspalveluista. Olemme siis tosiaan
valitettavasti kiireettömiä palveluita sulkeneet tilapäisesti, kun
priorisoimme henkilöstöä koronan hoitoon, ja kysymys henkilöstön
riittävyydestä - uskon, että se on meille suurille kaupungeille ja niille
alueille, joissa korona on erityisen paljon leviämisvaiheessa, niin aivan
olennainen kysymys. Kuntoutusyksikön toimintaa supistetaan nyt 8.3.–
30.4. välisenä aikana. Terveysasemien kiireetön puhelinpalvelu oli
myöskin suljettu nyt tässä maaliskuun alussa hetken aikaa.
Kasvatus ja oppiminen. Meillähän on tilanne, jossa Suomen
pääkaupunkiseudun nuoret ovat olleet tiukimpien ja pisimpään
vaikuttavien rajoitusten piirissä. Esimerkiksi meidän toisen asteen
opiskelijat ovat käytännössä olleet nyt melkein poikkeuksetta vuoden
verran etäopetuksessa. Etäopetushan aloitettiin maaliskuussa 2020,
maaliskuun alussa. Toukokuun viimeisellä viikolla he pääsivät viikoksi
kouluun, pariksi viikoksi kouluun, ja sitten syyskuun alussa 2,5
kuukautta, ja nyt tästä etäopetuksestahan tulee katkeamaton 4
kuukauden jakso. Tämä todella näkyy. Palaan siihen vielä uudestaan
tässä myöhemmin. Sanoinkin sitä, että jos haluaa miettiä segregaatiota
lisäävän keinon Suomessa, niin se varmasti ehkä paras keino on estää
lasten lähiopetus. Karanteenissa meillä on tällä hetkellä, tässä kaavassa
sanotaan, tosiaan 747 henkilöä, ja se on tämän päivän luku.
Etäopetuksessa ovat tällä hetkellä siis 7.–9. luokkien opiskelijat, toisen
asteen opiskelijat, perusopetuksen lisäopetus elikkä kymppiluokat.
Ruokailun järjestämme etäopetuksessa oleville siten, että 7.–9. luokan
oppilaat voivat syödä lämpimän lounaan Peltolan, Koivukylän tai Kilterin
koulun tiloissa, tai oppilaan huoltaja voi hakea oppilaalle ateriakassin
kullekin koulussa osoitetusta jakelupisteestä. Ateriakassi sisältää
kerrallaan 5 päivän kouluruokaa korvaavaan aterian. Perusopetuksen
lisäopetuksen oppilaat, elikkä niin sanottu kymppiluokka, noutaa
ateriapaketin oppilaitoksen ilmoittamasta paikasta. Lähiopetusta saavat
edelleen siis 1.–6. luokkien oppilaat ja myöskin 7.–9. luokkien erityisen
tuen oppilaat ja valmistavan opetuksen oppilaat.
Yhteishakua on myöskin jatkettu 7.4. asti, joka on erittäin hyvä asia.
Tarvittaessa opintojen ohjaaja voi tavata 9. luokan oppilasta ja tämän
huoltajia koululla myös etäopetuksen aikana. Tapaamisissa noudatetaan
tietenkin koronaohjeita. Ylioppilaskokelaat on ohjeistettu omaehtoiseen

karanteeniin 1.3. alkaen tai ainakin 15 päivää ennen koetta. Variassa
valmistumisen kannalta olennainen opetus, ohjaus ja arviointi sekä
erityistä tukea tarvitsevien lähiopetus myöskin mahdollistetaan.
Nuorisotyö kohtaa nuoria tällä hetkellä digitaalisesti, mutta myöskin
hyvin paljon jalkautumalla sekä jossain määrin myöskin rajatuissa
pienharrastusryhmissä. Kohtaamisia viime viikkojen aikana on ollut
3000-4000, elikkä määrä on nelinkertainen meidän normaalitilanteeseen
verrattuna. Nuorisotyön näkökulmasta nuorten ja nuorten aikuisten
elämäntilanteessa näkyy nuorten pahoinvointi, näköalattomuus,
turhautuminen sekä itsetuhoisuus. Nuorilla on haasteita sekä avun
saamisessa että avun vastaanottamisessa, ja kaikessa näkyy, että
tekemisestä on nyt puute. Se näkyy kauppakeskuksissa kokoontumisena
ja asemilla kokoontumisena. Moni nuori toteaa, että haluaisivat päästä
nuorisotiloille. Nuoria puhuttavatkin tällä hetkellä koronarajoitteet, koulu
ja opiskelu, kesätyöt, ihmissuhde- ja perheongelmat sekä oma
pahoinvointi. Nuoret tarvitsevat turvallista aikuista, aikaa sekä
huomiota. Dixissä viikonlopun aikana ovat jalkautuneet Vantaan,
Keravan, Järvenpään ja Espoon nuorisotyö. Tapaamme siellä myös
pienten paikkakuntien nuoria, jotka eivät tuttuuden takia halua tukea ja
apua omalta paikkakunnaltaan. Nuorten työpajoilla nuoria autetaan
yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä.
Nyt vuonna 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille, eli alle 12-vuotiaille,
voidaan siis järjestää edelleen kaupungin tiloissa ohjattua toimintaa.
Harrastustoiminnan järjestäjien on laadittava suunnitelma toiminnan
toteuttamisesta. Kaupunki on toimittanut heille lomakkeet suunnitelmaa
varten palautettavaksi tämän viikon aikana. Myös kaupunki itse tekee
omalta osaltaan asiakaspalvelutiloistaan vastaavan suunnitelman.
Kirjastot, asukastilat ja Vantaa-infot palvelevat jatkossakin rajatusti, eli
kirjastosta voi hakea nopeasti, aineistoa sinne palauttaa, ja olemme
huomanneet, että kirjastojen palvelun kysyntä on hyvällä tasolla niin
paikan päällä noudettuna kuin verkossakin. Vantaan aikuisopisto jatkaa
etäopetuksessa. Parhaillaan on käynnissä yli 350 kurssia ja lähes 400 on
vielä tarjolla kevättalven ja kevään aikana, eli kannattaa käyttää näitäkin
verkkopalveluita hyväksi. Vantaa-infon asiakkaita kehotetaan asioimaan
ensisijaisesti puhelimitse, sähköpostitse tai chatin kautta, mutta infoon
voi
toki
myöskin
mennä.
Toistaiseksi
ei
anneta
lähikontaktidigineuvontaa, ja itsepalvelukoneet on tarkoitettu vain
lyhyeen asiointiin, enintään 10 minuutin asiointiin. Turvallisessa
digiasioinnissa auttavat myöskin asukastilat Kafnetti Koivukylässä,
Tikkurilan asukastila ja Myyrinki Myyrmäessä. Ja näissäkin on sama
rajoite, että asiointiaika saa olla enintään 15 minuuttia.

Meillä oli Vantaan urheilugaala tällä viikolla, virtuaalisesti sekin, ja siellä
Vantaan Vuoden urheilijaksi valittiin liikuntagaalassa jääpalloilija Tuomas
Määttä. Lähetys löytyy edelleen Vantaa-kanavalta. Lapsuutensa ja
nuoruutensa Vantaalla asunut Määttä on voittanut 3 Ruotsin mestaruutta
ja hänet palkittiin viime vuonna Ruotsin jääpalloliigan parhaana
pelaajana. Hän pelaa nykyisin Venäjällä.
Kortteliliigassa hiihdettiin helmikuussa yhteensä 56 000 kilometriä, ja
kun me haimme tälle vertailukohteen, niin huomattiin, että tämähän on
reilusti yli maapallon ympärysmitan. Osallistujia oli yli 350 ympäri
Suomen, eli saamme jatkuvasti väkeä liikkeelle koronarajoituksista
huolimatta.
Vantaan naistenpäivän tilaisuus järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti
ja siellä tutustumme Vantaan alueella vaikuttaneiden merkittävien
naisten historiaan aina 1800-luvulta alkaen. Naistenpäivän tervehdys ja
lyhytelokuva julkaistaan 8.3. Vantaa-kanavalla. Kannattaa käydä
katsomassa, se on todella, todella hieno kokonaisuus ja kertomus näistä
vahvoista vantaalaisista naisista.
Lauantaina 6.3. käynnistyy Online Bravo! -festivaali, se on virtuaalinen
esittävän taiteen festivaali lapsille, nuorille ja perheille.
Parhaillaan suunnitellaan ja keskustellaankin paljon kuntavaaleista, ja
tässä toki noudatamme valtion yleisiä käytäntöjä. Vantaalla on noin 180
000 äänioikeutettua kuntavaaleissa. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on
14 ja vaalipäivän äänestyspaikkoja 68, eli näitä äänestyspaikkoja on
lisätty. Vaaleissa työskentelee Vantaalla yhteensä noin 750 henkilöä.
AVIn
kokoontumisrajoitukset
eivät
koske
vaaleja,
mutta
terveysturvallisuudesta tullaan hyvinkin huolehtimaan. Äänestyspaikat
varustetaan pleksilaseilla, ja totta kai vaalivirkailijoille järjestetään
kunnon suojaukset. Vantaa kannattaa sitä ja on ollut mukana
ehdottamassa valtiolle sitä, että vaalivirkailijat rokotettaisiin etuajassa,
ja näin huolehtisimme heidän turvallisuudestaan.
Vielä vaaleista. Periaatteita, mitkä oikeusministeriö on linjannut:
omaehtoisessa karanteenissa olevat tai riskiryhmäläiset äänestävät
yleisissä äänestyspaikoissa, karanteenissa olevat tai flunssaiset ohjataan
äänestämään pääsääntöisesti vaalipäivänä ja heille järjestetään oma
paikka, ja tämänhetkisen tiedon mukaan eristyksissä, elikkä ne, jotka
ovat saaneet määräyksen olla eristyksissä täysin muista ihmisistä, elikkä
koronasairaat eivät voi äänestää. Jotta äänestäminen olisi turvallista,
niin paitsi että olemme lisänneet näitä ennakko- ja varsinaisen päivän
äänestyspaikkoja,
niin
tulemme
myöskin
käyttämään
ennakkoäänestyspaikkojen aukiolot niin, että ne ovat laajimmat

mahdolliset. Myöskin ennakkoäänestyspiste Kansalaistoiminnan keskus
Leinikki on keskiviikkona varattu riskiryhmäläisille.
Sitten tietoa koronasta on lisätty vantaalaisille. Me haluamme muistuttaa
edelleen tästä terveyshygieniasta. Pitäkää maskeista huolta, pitäkää
turvaväleistä kiinni. Se on nyt ensiarvoisen tärkeätä, ja ihmisten tulee
myöskin rajoittaa tapaamisia. Olemme jakaneet uudenlaista monikielistä
neuvontaa muun muassa ottamalla käyttöön koronabotin. Siellä joka
kolmas käyttäjä on muu kuin suomenkielinen. Venäjän ja viron kielen
palvelut ovat olleet nyt tällä hetkellä käytetyimpiä. Sen lisäksi meillä
kiertää Vantaalla koronapaku. Se jatkaa toimintaansa, ja SPR:n
vapaaehtoiset on koulutettu ja jalkautuvat kaupungille 5.3. alkaen,
elikkä tästä päivästä alkaen, jakamaan koronatietoa sekä maskeja.
Kauppakeskusten ja katujen diginäytöillä pyörii monikielistä viestintää
suojautumisesta ja testiin hakeutumisesta. Eli tuoretta koronatietoa saa
monesta lähteestä. Sitä on nyt paljon tarjolla.
Vielä lopuksi työllisyystilanteesta. Meidän työllisyystilanne oli ennen
koronaa kuutoskaupunkien paras, mutta tällä hetkellä kuutoskaupunkien
heikoin. Eli Vantaan työttömyysaste on 14,7, joka on meille
ennätyksellisen korkea.
Nyt tämän kuun alusta alkoi myöskin työllisyyden kuntakokeilu. Vantaa
ja Kerava tekevät sen yhdessä. Keravan työntekijät ovat siirtyneet
Vantaan palvelukseen ja myöskin TE-toimistoilta siirtyi 96 ihmistä
Vantaan palvelukseen. Tällä hetkellä tämä tarkoittaa, että meidän
työnvälityksessä on tällä hetkellä yli 300 ihmistä töissä, mutta kyllä on
työtäkin. Meille siirtyi asiakkaita yhteensä niin, että heitä on 21 196, eli
10 000 enemmän kuin ajateltiin, kun tähän uuteen työllisyyskokeiluun
lähdettiin, että niin paljon on työttömyys pahentunut tänä aikana. TEtoimisto ilmoittaa kuntakokeiluun siirtyville asiakkaille siirrosta
henkilökohtaisesti, minkä jälkeen omavalmentaja, Vantaa-Keravan
omavalmentaja ottaa työnhakijaan yhteyttä. Työnhakijan ei siis tarvitse
tehdä mitään tässä vaiheessa. Palveluvalikoimassa ei keskitytä vain
suoraan työllistämiseen johtaviin palveluihin, vaan siinä huomioidaan
myös muut työkykyä ja työllistämistä tukevat asiat. Ja minusta se, että
jokainen työtön saa oman omavalmentajan, on erittäin tärkeää ja se on
erittäin hyvää palvelua.
Kokeilun takanahan oli ajatus, että me täällä kunnissa tunnemme
asiakkaat parhaiten, niin työnhakijat kuin työnantajatkin, eli löydetään
niitä
piilotyöpaikkojakin
helpommin
ja
kyetään
työtöntä
monipuolisemmin tukemaan myös esimerkiksi koulutuksella. Kunnalla
on mahdollisuus sovittaa ketterästi yhteen alueensa työnantajien
osaamis- ja työvoimatarpeita, paikallista koulutustarjontaa sekä

työnhakijoiden työllistämis- ja koulutustarpeita. Tämä on tärkeä ja
tarpeellinen uudistus ja Vantaa suhtautuu tämän toteuttamiseen todella
kunnianhimoisesti,
että
toivomme,
että
tästä
tulee
hieno
menestystarina.
Tähän loppuun vielä: Vantaa on maailma. Mehän olemme se portti
suomalaiseen kilpailukykyyn, joka on rakennettu hyvin paljon
kansainvälisten yhteyksien ja lentoliikenteen varaan. Matkailuahan on
nyt rajoitettu tiukasti koronan aikana, mutta tällä hyväntuulisella
kampanjallaan Vantaa haluaa nostaa esiin turvallista lähimatkailua ja
sen kohteita niin omille asukkaille kuin satunnaisille vierailijoille. Täällä
on mukana hauskoja luontokohteita, Sudentassu, Kalkkikallio,
Pitkäkosken ulkoilualue, Sipoonkorven kansallispuisto, Tammiston
luonnonsuojelualue. Tämä Håkansbölenin kartano ja Buckinghamin
palatsin vertaaminen on minusta yksi suosikkini, joka tässä näkyy.
Kulttuurikohteita meillä on monia: Casa Finlandia, kaupunginmuseo,
Vernissa, Myyrmäen katutaide, Ombra, Håkansböle, Länsimäen
linnoitukset, Backas, näitä on lukuisia. Tätä voi jatkaa hyvin pitkään.
Käyntikohteita on myöskin niin ikään mukana tässä meidän
kampanjassa. Tutustukaa Vantaa on maailma monellakin tavalla, tähän
meidän kampanjaan, joka pyörii parhaillaan verkossa ja meidän
näytöillä.
Kiitoksia siitä, että tulitte tähän mediainfoon. Seuraava info on torstaina
18.3. klo 13. Kiitos osallistumisesta.
Kiitos.

