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Litterointimerkinnät 

(R. Viljanen):  

No niin, eiköhän aloitella. Kello on 15 ja Vantaan kaupungin mediainfo alkaa. 
Tervetuloa tämän viikon mediainfoomme.  

Teemana tänään on ajankohtainen koronakatsaus. Lisäksi käydään lävitse uusi 
valtuustosopimus. Tulevan Vantaa-Keravan hyvinvointialueesta sanotaan siitäkin 
muutama sana, koska se nyt etenee aika vauhdilla eteenpäin. Sekä lopussa vielä 
muutama ajankohtainen sana syksystä. Näillä mennään, tervetuloa.  

Katsotaan Vantaan koronavirustilannetta. Meillä päiväkohtainen tartuntojen määrä 
oli eilen 55. Keskiarvo, valitettavasti seitsemän päivän keskiarvo on 84 tartuntaa. 
Ilmaantuvuus on peräti niinkin korkea kuin 440. Kun katsotaan 14 vrk:n jaksoa 
kaksi viikkoa aikaisemmin, niin tämä on tuplasti korkeampi.  

Mutta onneksi taudinkuva on kuitenkin toisenlainen. Sairastavuus ei ole 
samanlainen. Se on kymmenesosa siitä, mitä oli vastaavissa ilmaantuvuusluvuissa 
noin vuosi sitten. Ja onneksi vantaalaisia ei ole kuollut sitten kuluvan vuoden 
toukokuun, eli meillä kuolleiden määrä on edelleen 103, eikä ole siitä kasvanut. 7 
vrk:n tautikehityksestä näkee, että ilmaantuvuus, jota lasketaan siis kahden viikon 
seurantajaksoilla, on meillä noussut tuohon 440:een saakka.  

Mutta tuossa 12.8. päiväkohtaiset tartunnat näyttää meillä menevän nyt alaspäin. 
Eli vielä ei voida sanoa, että olisiko nyt jokin lakipiste saavutettu. Mutta selkeästi 
on kuitenkin nyt kuluvalla viikolla tartuntojen määrä mennyt alaspäin viime viikon 
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korkeista luvuista. Ilmaantuvuus kesän alun jälkeen on siis lähtenyt 
voimakkaaseen nousuun.  

Ja mä luulen, että kaikki oltiin ihan yhtä pettyneitä siitä, että se kesäkauden 
matala jakso jäi niin lyhyeksi. Tilannehan näytti melko hyvältä siinä juhannuksen 
tienoilla. Meilläkin 14 vrk:n ilmaantuvuus oli jopa 25.  

No, nyt ollaan niin korkealla tasolla kuin viimeksi oltiin alkuvuodesta 21. Nyt 
voidaan todeta, että epidemia leviää pääsääntöisesti sosiaalisesti aktiivisten 
nuorten keskuudessa. Kyllä myöskin ihan kaupungilla kävellessä huomaa sen, että 
suojamaskien ja muiden terveysturvallisuusohjeiden noudattaminen on selkeästi 
heikentynyt. Eli tässä meillä kaikilla vantaalaisilla ja vähän muillakin on selkeästi 
parantamisen varaa.  

Koronarokotukset ovat Vantaalla edenneet hyvin. Meillä ensimmäisen rokotteen on 
saanut 69,6 % meidän väestöstä. Toisen rokotteen on saanut 44,9 % meidän 
väestöstä. Kun katsotte tätä ikägraafia tässä vierellä, niin voidaan nähdä, että 50–
54-vuotiaissa jo rokotekattavuus on 70 % ja siitä enemmänkin.  

Mutta kyllä näissä nuorissakin ikäluokissa ollaan edetty hyvin. Että 30–34-
vuotiaista kuitenkin noin 20 % on saanut jo rokotteen. Eli rokottaminen etenee 
vauhdilla eteenpäin, joka on erittäin hyvä asia.  

Siitä kertoo sekin, että nämä 12–15-vuotiaiden rokotukset käynnistyivät Vantaalla 
viime viikolla. Kaikille halukkaille 7.-9.-luokkalaisille Vantaalla koulua käyville 
oppilaille järjestetään mahdollisuus omassa koulussa saada rokote. Tällä hetkellä 
meillä on, kun tämä aloitettiin keskellä viikkoa viime viikolla, niin meillä on nyt 60 
% ikäluokasta rokotettu. Tällä viikolla kaikki loput tulevat sen saamaan. Ne ovat 
rokotukset siis omassa koulussa, mutta rokotteen voi käydä ottamassa myös sen 
jälkeen kouluterveydenhuollossa ilman ajanvarausta. 

Valitettava tilanne meillä on tartunnanjäljityksessä. Tartunnanjäljityksen jono on 
kasvanut voimakkaasti ja jäljitys on pahoin ruuhkautunut. Vain 26 % tapauksista 
saadaan selvitettyä. Tilanteen korjaamiseen on toki tartuttu. On käynnistetty 
tehostettu sisäinen ja ulkoinen lisäresursointi. Me ollaan saatu hyviä hakemuksia 
myös ulkoa. Sisällä on taas resurssikeskus käynnistetty, jotta siirretään meidän 
omaa henkilöstöä tartunnanjäljityksen avuksi.  

Mutta kyllä se on suoraan sanottava, että nykyisessä tilanteessa 
tartunnanjäljityksessä onnistuminen on kuitenkin lähes mahdotonta. Tartuntaketjut 
ovat pitkiä ja monipolvisia, kun ihmiset liikkuvat entistä enemmän, entistä 
vapaammin ja entistä laajemmalla alueella. Tartunnanjäljitys syö aina rajallisia 
resursseja muista kaupungin toiminnoista. Sen vaihtoehtoiskustannus tällä hetkellä 
on todella kova. Kun keskitämme resurssit tartunnanjäljitykseen, samalla 
kasvatamme voimakkaasti perusterveydenhuollon menoja ja joudumme sulkemaan 
muita palveluita.  

Eli tämä vaihtoehtoiskustannus, et se tartunnanjäljityksen tekeminen tällä hetkellä 
kasvattaa meidän palveluvelkaa, hoitojonoja. Se kaventaa meidän 
ennaltaehkäiseviä palveluita. Nyt olisi ehkä aika miettiä tartunnanjäljityksen 
toimivuutta. Ja miettiä myöskin uusia tapoja, uutta toimintamallia siihen nykyisen 
mallin sijasta.  



Lentoaseman matkustajamäärät ovat lievässä kasvussa. Sisärajatarkastuksethan 
tähän päättyivät 26.7. Valtioneuvosto teki myöskin elokuun alussa päätöksen siitä, 
että matalan riskin maista voi tulla vapaasti Suomeen. Riskiraja laitettiin hyvinkin 
alle, eli kymmenen ilmaantuvuuteen. Mutta joitakin näitä maita kuitenkin löytyy.  

Matkustajamäärät tällä hetkellä ovat noin 36 000 matkustajaa viikossa. Se on 
enemmän, kuin silloin vielä alkuvuodesta, jolloin meille tuli noin 3 000 matkustajaa 
viikossa. Mutta täytyy sanoa, että meidän normaalitilannehan olisi, että viikossa 
tulisi noin puoli miljoonaa matkustajaa. Eli paljon on vielä vajetta siihen meidän 
normaalitilanteeseen nähden.  

Jos katotaan, et miten meillä terveysturvallisuus sujuu, niin tässä on meillä sitä 
selkeyttävä graafi. Elikkä kun sinulla on todistus hyväksytyistä 
koronavirusrokotesarjasta, elikkä on saanut kaksi rokotetta, ei ole pakollista 
testausta Suomessa. Jos on todistus 6 kk:n sisällä sairastetusta 
koronavirustaudista, on sama tilanne, ei ole pakollista testausta Suomessa.  

Mutta jos tulee vain negatiivisen testitodistuksen kanssa tai on saanut vain yhden 
rokotuksen, on pakollinen testaus Suomessa 3–5 päivän kuluttua siitä, kun olet 
maahan saapunut. Ja jos ei todistuksia ole lainkaan, niin silloin henkilö testataan jo 
heti rajalla tai viimeistään 24 tunnin sisällä maahan saapumisen jälkeen. Ja sen 
jälkeen vielä pakollinen testaus 3–5 päivän kuluttua. Meillä on nyt viime viikkoina 
esimerkiksi rajalla lentoasemalla testattu noin 2 100 ihmistä.  

Jos katotaan sitten tämänhetkisiä rajoituksia. Pääkaupunkiseudun 
koronakoordinaatioryhmä totesi viime viikolla 3.8., että nyt luvut ovat sellaiset, 
että pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Meidän 
tartuntamäärät ovat kasvaneet. Sairaalahoidon tarve on lievässä nousussa. 
Koronaneuvonnan, testaustoiminnan ja tartunnanjäljityksen tarve on lisääntynyt. 
Positiivisten testaustulosten osuus on noussut siitä prosentista jopa 4–5 
prosenttiin.  

PKS-koronakoordinaatioryhmä nojautui päätöksessään, käyn sen lävitse, Etelä-
Suomen aluehallintoviraston päätökseen. Elikkä ne saatettiin voimaan ja on laitettu 
toimeen täällä kunnissa. Eli Vantaakin esimerkiksi tänään linjasi kaikki ne 
päätökset, mitä tämä Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusi päätös merkitsee. 

Uusia lisärajoituksia pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ei siihen tehnyt. 
Meillähän tosiaan täytyy noudattaa näitä AVIn määräyksiä. Eikä siis kuitenkaan 
tehty siihen mitään omia lisälaajennuksia.  

Sen verran kuitenkin todettiin, että annettiin suositus laajasta etätyöstä ja 
kasvomaskin käytöstä. Että niitä kuitenkin jatketaan. Nyt on todettu, että laajaa 
etätyötä jatketaan ainakin elokuun ja syyskuun aikana. Katsotaan sitten lokakuu 
erikseen.  

Lisäksi PKS-koronakoordinaatioryhmä antoi suosituksen kasvomaskin käytöstä 12 
vuotta täyttäneille. Se perustuu THL:n suosituksen mukaisesti tilanteisiin aina 
joukkoliikenteessä, muissa julkisissa liikennevälineissä. Aina on käytettävä 
julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Mukaan lukien koulut ja oppilaitokset 
peruskoulun kuudennesta luokasta lähtien. Työyhteisön sisätiloissa tulee niin ikään 
käyttää kasvomaskia, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia 



henkilöitä. Lisäksi annettiin suositus kasvomaskin käytöstä 12 vuotta täyttäneillä 
yleisötilaisuuksissa.  

Ja samalla linjattiin, että kouluihin voidaan palata. Eli etäopetusta ei jatketa, vaan 
nyt siirrytään ihan normaaliin lähiopetukseen kouluissa.  

Jos kerrataan vielä valtionhallinnon ohjeet ja päätökset, jotka ovat meillä 
voimassa. Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravintoloiden 
toimintaa koronaepidemian vuoksi. Nyt tällä hetkellä ravintoloiden anniskelu on 
sallittu Vantaalla seitsemästä iltakymmeneen asti. Ravitsemisliikkeet saavat olla 
avoinna viidestä yhteentoista asti illalla.  

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja uutena 
rajoituksena myös ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa 
ravintoloissa voidaan tila täyttää 75-prosenttisesti.  

Kaikilla asiakkailla tulee olla sekä sisällä että ulkona oma istuinpaikkansa. Alueille 
tuli voimaan myöskin sisätiloissa tanssi- ja karaokekielto. Eli asiakkaat ohjataan 
istumaan omille istuinpaikoille ja siinä sitten pitäisi pysyä myöskin.  

THL on myöskin muuttanut suositustaan koronakaranteenin kestosta. Se oli 
aiemmin 14 vuorokautta, nyt se on 10 vuorokautta. Ja tosiaan aluehallintoviraston 
uudet päätökset siitä, että sisätiloissa voi olla vain 25 henkilöä ja 50 henkilöä 
ulkotiloissa. Ja niin sanotusti karsinoituna omilla alueillaan. Jos määrät ylittyvät, 
niin edellytetään, että henkilöt ovat rajattu omille alueilleen ja porrastetusti 
käytetään esimerkiksi ravintolapalveluita tai muita yleisiä palveluita tilassa.  

Rajoitukset koskevat vain yleisötilaisuuksia. Mutta niin kuin totesin, niin 
pääkaupunkiseudun kaupungit totesivat, että otamme nämä meillä kuitenkin 
käyttöön. Sen lisäksi aluehallintovirasto on edellyttänyt turvallisuusetäisyyttä 
kahden metrin noudattamisvaatimusta.  

Mitä sitten Vantaa on linjannut tilaisuuksistaan? Me ollaan tänään käyty 
häiriötilannejohtoryhmässä nämä lävitse ja saatettu voimaan meillä seuraavat 
määräykset:  

Yksityistilaisuuksissa suositellaan noudatettavaksi AVIn päätöksiä 
yleisötilaisuusrajoituksista. Eli tämä 25 hengen sisätilarajaus esimerkiksi on 
voimassa.  

Yleisölle avoimet kuntien asiakastilat ovat auki rajoituksin. Katsotaan 
henkilömäärää, kuinka paljon sinne voidaan kerralla ottaa. Me pidetään edelleen 
auki kirjastot ja omatoimikirjastot ovat avoinna. Asukastilat pidetään auki. Mutta 
katsotaan kuitenkin, että ne eivät täyty niin, että tosiasiallinen kahden metrin 
etäisyys voidaan pitää.  

Meidän kaikki museot ovat avoinna. Kulttuuritilat pidetään niin ikään auki, mutta 
noudatetaan AVIn antamia yleisötilarajoituksia ja etäisyysmääriä.  

Vantaan liikuntatilat, uimahallit, kuntosalit pidetään auki. Avoimen käytön 
sisäliikuntatiloihin otetaan enintään puolet normaalista asiakasmäärästä. Muut 
liikuntapaikat ovat avoinna normaalein aukioloajoin. Sinne on tosin laitettu erilaisia 
käyttövuoroja, joilla pyritään rajaamaan sitä, etteivät tilat täyty liikaa.  



Tässä on keskusteltu hyvin paljon nuorten ja lasten harrastustoiminnasta. 
Vantaalla ne ovat auki. Harrastustoimintaan on laadittu erillinen ohje, omat 
turvallisuusohjeet. Ne ovat lajikohtaiset.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöskin tarkentanut omaa määräystään 13.8. 
Se toteaa nimenomaisesti, että lasten harrastustoimintaa voidaan jatkaa ja kahden 
metrin etäisyysvaatimus ei koske sitä. On taattava vain riittävä turvallisuus. Ja 
näin meilläkin on tehty, että meillä on annettu turvallisuusmääräyksiä ja maskeja 
toki pidetään näissä tiloissa myöskin tarpeen mukaan.  

Jos katotaan sitten vielä muuta harrastustoimintaa. Taiteen perusopetus tapahtuu 
nyt lähiopetuksena. Lastenkulttuurin harrastustoiminta toteutuu rajoitusten 
puitteissa. Kaupungin organisoima harrastustoiminta toteutetaan niin ikään, jotta 
paikalle voi tulla ihan lähipalveluna.  

Kansalaisopiston kurssit toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Vapaan sivistystyön 
lukutaitokoulutus ja aikuisten perusopetus ja muu kotoutumiskoulutus niin ikään 
järjestetään lähiopetuksena.  

Eli varsin laajasti on meidän palvelut avoinna, mutta turvallisuusmääräyksiä 
noudatetaan.  

Niin ikään nuorisotilat pidetään auki niin, että enintään 25 henkilöä voi kerrallaan 
olla sisätiloissa. Painopiste säilyy edelleen ulkona tapahtuvassa toiminnassa. Sitten 
me edellytämme, että leirikeskusten toiminnan järjestäjät huolehtivat itse 
rajoitusten toteuttamisesta. Että leireilläkin sitä katsotaan.  

No ilo oli suuri, kun kouluihin palattiin lähiopetukseen. Tää todella oli odotettu. 
Sekä vanhemmat että lapset ovat paljon tätä kiittäneet. Todella some on täynnä 
ollut kivoja tarinoita siitä, että oli mukava palata kouluun, nähdä opettajia ja 
kavereita.  

No me tietenkin ollaan saatu viime keväänä paljon oppeja siitä, et miten 
turvallisuus koulussa voidaan toteuttaa. Ja niitä nyt noudatetaan.  

Muistaa pitää, että pääkaupunkiseudulla erityisesti toisen asteen opiskelijat ovat 
olleet viime lukukaudella etäopetuksissa huomattavasti muuta maata enemmän. 
Selkeästi yli vuoden määräajan kaiken kaikkiaan. Että on todella pitkät 
etäopetusjaksot.  

Etäopetuksen kielteiset vaikutukset kasaantuvat erityisesti haavoittuvassa 
asemassa oleviin opiskelijoihin. Kyllä me nähdään, että on syntynyt sekä osaamis-
oppimisvajetta että sosiaalista vajetta meidän nuorille. Mitä tiukempia rajoituksia 
opiskelijoihin kohdistetaan, sitä suurempia niiden vaikutukset ovat heidän 
oppimiseensa ja hyvinvointiinsa.  

Meillä aloitti nyt esiopetuksessa noin 3 000 lasta. Perusopetuksen aloitti 2 500 
lasta. Meillä on ensimmäisen luokan opetusta 33 koulussa. Lukiossa aloitti 1 270 
uutta opiskelijaa. Ja Variaankin tuli uusia opiskelijoita 1 216.  

Haluan vielä muistuttaa siitä, että tässä nykyisessä koronatilanteessa on erittäin 
tärkeätä, että sairasta lasta ei viedä päiväkotiin tai sairas lapsi tai nuori ei mene 



kouluun tai oppilaitokseen. Vaan että todella pysyy kotona. Ja samoin, jos on 
asetettu karanteeniin, tulee silloin pysytellä kotona. Karanteenin aika oli siis 
kymmenen päivää.  

Meillä kouluahan ei tietenkään ole kovin montaa päivää takana. Mutta tossa kyselin 
meidän koulun johtajilta, että miten on mennyt, niin hyvin on mennyt. Meillä on 
ihan muutamia yksittäisiä altistuksia havaittu. Mutta kaikki on ainakin tähän asti 
mennyt erittäin hyvin.  

Vantaa tekee omaa suunnitelmaansa toipumisesta ja jälkihoidosta. Siitä tulen 
kertomaan seuraavissa koronainfoissa enemmän. Meillä on tarkoituksena, että jo 
syyskuun alussa me voitaisiin viedä tämä suunnitelma ja sen rahoitus 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.  

Koronahan jätti pitkät jäljet kaupungin toimintaan ja talouteen. Tässä nähdään, 
että toipumista kestää. Että ihan vuodessa tässä ei selvitä. Sen takia meidän 
suunnitelma koskee vuosia 21–23. Suunnitelmaan sisältyy toimenpiteitä ja 
lisärahoitustarpeet siitä, miten koronan aiheuttama mielenterveyshoito-, hoiva- ja 
oppimis- sekä muu palveluvelka saadaan kurottua kiinni.  

Sit mä menen koronan jälkeen tähän, esittelen teille uuden valtuustomme 
valtuustosopimuksen. Meillä onkin tällä viikolla uuden valtuuston koulutustilaisuus. 
Ens viikolla istutaan sitten kaksi päivää strategiaa käsitellen.  

Valtuustosopimus koskee siis vuosia 21–25. Ensimmäinen lähtökohta on se, että 
verorahoitus, sitä ei tehdä muutoksia. Eli nyt veroprosentit säilyvät ennallaan. 
Ainoastaan tietenkin sote-uudistuksen myötä Vantaan kunnallisveroprosentti laskee 
huomattavasti. Eli 19:stä 6,1 prosenttiin. Mutta muita muutoksia ei ole tarkoitus 
tässä tehdä tällä valtuustokaudella.  

Mutta talouslinjaukset ovat edelleen meille tärkeitä. Ne on keskeinen osa tätä 
valtuustosopimusta. Meillähän oli edellisellä valtuustokaudella tuottavuus- ja 
kasvutoimikunta. Se määritteli, että ruvetaan ohjaamaan vuosikatteen avulla, joka 
onkin hyvä talousindikaattori, meidän taloudellista tilannetta ja sen 
parantamistarvetta.  

Meillä on tavoitteena nostaa vuosikatetavoite 150 miljoonaan euroon vuodessa 
oikein pitkällä tähtäyksellä. Mutta tällä valtuustokaudella toivotaan, että vuonna 25 
vuosikate olisi 130 miljoonaa euroa. Tuottavuutta parannetaan vuosittain. Vantaa 
pyrkii myymään aiemman aiempaa aktiivisemmin tarpeetonta omaisuuttaan. 
Kaupunki kasvaa nopeimmin Suomessa. Me vastaanotamme Suomen suurinta 
muuttoliikettä. Me on sitä jo vastaanotettu monta vuotta ja näyttää, että 
koronakaan tätä muuttoa ei pysäytä. Sen takia tarvitaan myöskin paljon ihan 
peruspalvelujenkin investointeja.  

Investointikatto nostetaan tällä valtuustokaudella 500 miljoonasta 600 miljoonaan. 
Eli Vantaa tulee investoimaan seuraavan neljän vuoden aikana 600 miljoonan 
euron verran peruspalveluihin ja muihin palveluihin, mitä täällä tarvitaan.  

Ratikkainvestoinnista tehdään mahdollinen investointipäätös suunnitelman 
valmistettua vuonna 2023.  

Kaupunkistrategian linjauksia:  



Vantaa kehittää voimakkaasti kaupunkikeskustojaan. Meillä on tarkoituksena tehdä 
oma kehittämisohjelma meidän seitsemälle kaupunkikeskustalle sekä niille 
määritellä vastuuvirkamiehet. 

Tuloksista raportoidaan myös kaupunginvaltuustolle. Täähän on erittäin tärkeätä, 
että kaupunkien keskustat ovat mielenkiintoisia, vetovoimaisia ja ihmiset nauttivat 
niistä palveluista, mitä sieltä löytyy.  

Sen jälkeen, kun hyvinvointialue on perustettu, niin Vantaan kuva tietenkin 
muuttuu. Eli me kehitetään nyt seuraavalla, tällä valtuustokaudella Vantaata 
koulutuksellisena, sivistyksellisenä, kulttuurisena ja elinvoimaisena kaupunkina. Eli 
meidän profiili vähän muuttuu. Mutta vantaalaiset asuvat jatkossakin täällä ja 
heidän etunsa ovat meille tärkeitä.  

Meidän tavoitteena on parantaa vantaalaisten koulutustasoa. Tässä suhteessa 
Vantaa on hieman alakynnessä verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.  

Ja toinen iso tavoite on syrjäytymisen ehkäisy. Näin kovassa muuttoliikkeessä, kun 
tänne muutetaan näin paljon, niin tässä näkyy, että helposti jos emme toimi 
aktiivisesti toiseen suuntaan, niin alueiden eriytymistä ja syrjäytymistä tapahtuu.  

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään lasten ja perheiden palveluihin, lukutaidon 
kehittämiseen sekä riittävään lisätukeen kouluissa. Ja meillä on tähtäimenä olla 
Suomen lapsiystävällisin kaupunki.  

Kaupunki tekee myöskin uuden kasvu- ja elinvoimaohjelman. Sitä varten asetetaan 
oma erillinen toimikuntansa. Vantaa on viime valtuustokaudella tehnyt uudet 
kulttuurilinjaukset. Nyt ne on tarkoitus ottaa aktiivisesti käyttöön.  

Vantaan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma päivitetään niin ikään osana uutta 
kaupunkistrategiaa.  

Kaupunkistrategian linjauksia on myöskin se, että me käymme siis lävitse tätä 
koronan aiheuttamaa palveluvelkaa. Siitä sitten tosiaan syyskuun alussa on 
tarkoitus antaa siitä toimenpideohjelma kaupunginhallituksen käsittelyyn.  

Vantaa on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali 2030. Meillähän on tässä ollut 
muutamana vuonna 2019 ja 2020 meidän päästöjen vähennys on ollut ihan 
ennätysluokkaa koko Suomessa. Eli ohjelma etenee varsin hyvin. Sitä varten on 
Resurssiviisas Vantaa -ohjelma.  

Koulurauhaa turvataan kaikille lapsille. Minusta on hienoa, että meidän 
valtuustosopimuksessa lukee, että emme suvaitse kouluväkivaltaa tai syrjintää.  

Sisäilma mainitaan myöskin. Jatketaan sisäilmaongelmien poistamistyötä.  

Henkilöstöpoliittinen lähtökohta on tietysti hyvä henkilöstöhallinto. Vantaa ei 
lomauta eikä irtisano näissä muutoksissa. Ja Vantaa toimii avoimesti ja 
yhteistyöllä.  

Iso uudistus on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden valmistelu. Nyt kun 
päätökset ovat tulleet, niin aikatauluhan on äärimmäisen tiukka. Koska tämä 



historiallinen, Suomen ehkä julkishallinnon varmaankin suurin uudistus toteutuu 
ihan tavoitemääräajoissa 1.1.2023 meiltä siirtyy 4 000 ihmistä uudelle Vantaa-
Kerava-hyvinvointialueelle.  

Me olemme asettaneet nyt väliaikaisen valmisteluelimen, niin sanotun VATEn. Ensi 
viikolla tullaan asettamaan poliittinen seurantaryhmä. 23.1. on hyvinvointialueen 
vaalit ja 1.3.2022 uudet hyvinvointialueen valtuustot aloittavat työnsä. Silloin sen 
Vantaa-Keravan hyvinvointialueen valmistelun varsinainen vastuu siirtyy näille 
uusille päättäjille. Meillä tietenkin tämä meidän irrottamisprojekti jatkaa ensi 
vuoden loppuun saakka.  

Jos katotaan vielä lukuja, niin koko Suomen tasollahan hyvinvointialueet ovat yhtä 
suuret kuin jäljelle jäävät kunnat. Kunnissa työskentelee tällä hetkellä 400 000 
virkamiestä ja 200 000 heistä siirretään hyvinvointialueille. Meillä ei siirto ole ihan 
puolet meidän henkilöstöstä, koska meillä on käytetty paljon ostopalveluita. Mutta 
Vantaalta siirtyy sosiaali- ja terveystoimesta noin 3 000 työntekijää. Meiltä tulee 
siirtymään myöskin yleishallinnosta, tukipalveluista ja tilapalveluista työntekijöitä. 
Mutta en pysty vielä sanomaan, kuinka monta. Että tätä valmistelutyötä tehdään 
parhaillaan. Keravan sosiaali- ja terveystoimesta siirtyy 600 työntekijää ja Keski-
Uudenmaan pelastuslaitoksesta noin 5 000. Eli 4 000 näistä ydintoiminnoista ja sen 
lisäksi Vantaan ja Keravan tosiaan yleishallinnosta siirtyy myöskin henkilökuntaa.  

Uuden hyvinvointialueen budjetti on 840 miljoonaa euroa. Meidän varsinainen 
budjetti Vantaallahan on siis 1,8 miljardia. Koko konsernin budjetti on 2,4 
miljardia. Mut et hyvin iso budjetti siirtyy hyvinvointialueelle.  

Vantaa-Kerava-hyvinvointialue ottaa siis vastuulleen Vantaan ja Keravan sosiaali- 
ja terveyspalveluiden tehtävät sekä pelastuslaitoksen tehtävät. Meidän tavoitteena 
on toteuttaa erittäin turvallinen, hyvä siirtymä uuteen hyvinvointialueeseen ja 
rakentaa hyvät yhteistyösuhteet. Koska on selvää, että meillä täytyy olla 
hyvinvointialueen kanssa samat tavoitteet.  

Vuonna 2023 Vantaa on siis koulutuksellinen, sivistyksen ja kulttuurinen 
elinvoimainen kaupunki. Vantaa vastaa edelleen asukkaiden hyvinvoinnista ja 
terveyden edistämisestä. Sillä vantaalaiset asuvat jatkossakin Vantaalla.  

Vantaan näkökulma ei ole, hyvinvointialueet katsovat alueellisesta näkökulmasta 
alueitaan, mutta meidän näkökulma on paikallinen. Ei ole ketään, ei mitään muuta 
organisaatiota, joka valvoo vain vantaalaisten etua kuin Vantaan kaupunki. Se on 
meidän tehtävämme nyt ja tulevaisuudessa.  

Vielä vähän katotaan tätä syksyä, kun se tässä jo käynnistyy. Tänään on vähän 
sateinen päivä, et vähän siltä näyttääkin. Toisen asteen koulutusuudistus tuli nyt 
voimaan myöskin samalla, kun aloitettiin uusi koulupolku. Eli laajennettu 
oppivelvollisuus astui voimaan 1.8. tänä vuonna. Oppivelvollisuusikä korottui 18 
ikävuoteen. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelu toisella 
asteella on maksutonta.  

Aika hyvin on mennyt. Meillä oli hieman haasteita oppimateriaalihankintaan 
liittyen. Ne on kuitenkin saatu tässä ratkottua. Tietokoneet tulivat ajalleen ja ne on 
jaettu opiskelijoille, jotta opiskelussa päästään liikkeelle. Muutamalle opiskelijalle 
etsitään vielä soveltuvinta koulutuspaikkaa. Mutta pääosin kaikki on mennyt varsin 



hyvin. Perusopiskelijalle oppivelvollisuuden laajeneminen näyttäytyy ensisijaisesti 
maksuttomana oppimateriaalina.  

Myöskin kaksivuotinen esiopetuskoulutus käynnistyi. Siinä on mukana 105 kuntaa, 
Vantaa niistä yksi. Meillä tähän esiopetuksen kokeiluun meillä on mukana 26 
päiväkotia. Kokeilussa aloitti noin 500 lasta myöskin. Tää on myöskin hyvin 
mielenkiintoinen uudistus.  

Tikkurilan kaavarunko on nyt kuntalaisten nähtävillä. Siihen voi tutustua 
verkkosivuilla ja Vantaa-infoissa. Se on hyvin laadittu, se antaa erittäin hyvän 
kuvan siitä tulevaisuudennäkymästä, millä Tikkurilaa kehitetään. Tikkurila tiivistyy.  

Kaavarunko mahdollistaa 10 000 asukkaan ja 4 000 työpaikan lisäyksen alueelle. 
Elikkä asukasluku kasvaa Tikkurilassa tämän kaavarungon myötä 21 000:een ja 
työpaikat nousevat 13 500:aan. Tikkurilaa kehitetään kaupunkirakenteeltaan ja 
kaupunkikuvaltaan elävänä, monipuolisena ja kerroksellisena jokivarren 
kantakaupunkina. Tästä tulee työpaikka- ja palvelukeskittymä, josta on myös 
hyvät yhteydet lentokentälle. Saavutettavuus on nykyisinkin Tikkurilan valttikortti 
ja Vantaan ratikka lisäisi mahdollisuuksia kulkea kestävillä kulkumuodoilla.  

Koska viheralueita on täällä kaavarunkoalueella vähän, korostuu yhteydet 
lähiympäristön laajoille viheralueille. Jokirantaan, Tikkurilan keskuspuistoon ja 
Winterinmäelle.  

Vantaassa tapahtuu myös syksyllä paljon asioita. Martinus Backstage on aloittanut 
kulttuuritapahtumatuotantonsa. Se on kulttuuritalo Martinuksen takapihalla nyt 
6.8.–4.9. saakka. Siellä on todella kivoja konsertteja, joita kun se on ulkona, 
pystytään hyvin järjestämään ja alueet lohkotaan tarvittavalla tavalla. Siellä on 
livekeikkoja, tosi upeita esityksiä ja mielenkiintoisia työpajoja. Eli se on 
maksutonta ohjelmaa. Eli kaikki tervetuloa sinne. 

Ja lopuksi esitän kysymyksen, että sinustako Vantaan vuoden pyöräilijä. Vantaa 
hakee taas ehdokkaita Vuoden vantaalaiseksi pyöräilijäksi. Ehdotuksia voi tehdä 
sunnuntaihin 29.8. saakka. Tittelin saaja julkistetaan pyöräilyviikolla. Vuoden 
vantaalainen pyöräilijä valitaan nyt 14. kerran.  

Pyöräilyviikko oli siis 28.8.–5.9. Elikkä aika nopeasti saadaan tietää, kuka on 
Vantaan vuoden pyöräilijä. Mutta vielä ehtii tehdä ehdotuksia. Vantaahan on 
erittäin hyvä pyöräilykaupunki. Täällä on hyviä pyöräilyreittejä ja paljon.  

Ja myöskin Myyrmäen skeitti- ja lähiliikuntapaikan avajaiset ovat nyt keskiviikkona, 
huomenna 17:30–20. Avajaisissa esiintyy Atomirotta. Mä oon kuullu tätä 
Atomirottaa ja voin kyllä suositella. Se on tosi hyvä bändi, että kannattaa ilman 
muuta tulla kuuntelemaan.  

Paljon kiitoksia teille, jotka kuuntelitte tätä. Seuraava info on 1.9. klo 13. 
Tervetuloa silloin uudestaan.  

Kiitos.


