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Ritva Viljanen: Hei vaan kaikille ja lämpimästi tervetuloa tähän Vantaan kaupungin
mediainfoon. Eli lähdetään liikkeelle ja katsotaan tietenkin ensimmäisenä mikä on
tilanne nyt täällä meillä Vantaalla koronan suhteen. Ollaan toiveikkaita, näkymät ovat
edelleen hyvät. Nyt tilanne on parantunut Vantaalla jo neljättä viikkoa, kun me vielä
nelisen viikkoa sitten oltiin Suomen huonoimmassa tilanteessa ja ilmaantuvuus oli
Suomen korkein parin viikon ajan Vantaalla, niin nyt tilanne on muuttunut ihan
olennaisesti eli korkeimmillaan meidän ilmaantuvuus oli yli 490 100 000 asukasta
kohden kahdessa viikossa, mutta tämän päivän luku on 289 näissä Powerpointesityksissä näkyy vielä 296, mutta se on itse asiassa tosiaan eilisen luku eli tässä juuri
tunti sitten sain vielä tämän päivän uuden luvun, joka on siis 289 ja meillä on
viimeisen vuorokauden aikana 37 henkilöä sairastunut valitettavasti koronaan, mutta
määrä on noin 1/3 siitä, mitä se oli silloin neljä viikkoa sitten, kun noin 100 ihmistä,
hieman enemmänkin sairastui vuorokaudessa Vantaalla koronaan.
Positiivisia näytteitä testatuista antaa tällä hetkellä 3,37 %. Testauksessa olleista
koronaan on kuollut Vantaalla kaiken kaikkiaan 86 ihmistä. Heistä 45 kuoli siis vuosi
sitten keväällä ennen juhannusta ja juhannuksen jälkeen on tullut suurin piirtein
saman verran lisää. Hieman vähemmän nyt viimeisen vuoden aikana. Onneksi siis
kuolleisuus on kuitenkin hiljentynyt siihen vuoden takaiseen kevät tilanteeseen
verrattuna.
Eli Vantaalla korona tällä hetkellä hellittää otettaan ja haluan lämpimästi kiittää
vantaalaisia, koska tämä tulos on tehty yhdessä eli vantaalaiset ovat ottaneet
koronarajoitukset tosissaan. Niitä on noudatettu hyvin, on huolehdittu

terveysturvallisesta käyttäytymisestä. Tämä on ollut kuitenkin avainasiat eli että
kohtaamisia on kyetty vähentämään ja terveysturvallisuudesta on huolehdittu, niin
sillä on saatu näitä tartuntoja vähentämään. Pidän myös merkityksellisenä sitä, että
hallitus rajoitti aikuisten toimintaa eli kyllä tilanteeseen on aivan varmasti vaikuttanut
myös se, että ravintolat suljettiin sekä sitten yksityinen harrastustoiminta suljettiin.
Seitsemän vuorokauden tautikehitys näkyy tässä graafeissa ja tämä alenema näkyy
tuosta, korkeimmillaan meillä taudin huippu oli viikolla kahdeksan, nyt mennään
tuossa viikossa 13 eli tässä selkeästi näkyy, että miten on tultu pahimmista luvuista
alaspäin.
Rokotustilanne Vantaalla tällä hetkellä on, meidän väestöstä on rokotettu 15,1 %
ensimmäisen kerran ja toisen kerran rokotteen on saanut 2,41. Me odotamme, että
rokotteiden määrä meillä kasvaisi. Me ei ja sen myötä avataan myöskin uusia
rokotuspisteitä eli Vantaa antaa rokottamisen käyttöön suurimmat tilansa. Se
tarkoittaa sitä, että Lumon liikuntahalli otetaan rokottamisen käyttöön sekä Energia
Areena otetaan rokottamisen käyttöön kokonaisuudessa. Nämähän ovat meidän
suurimpia tiloja mitä Vantaa voi tarjota. Rokotteiden määrän lisääminen ja
prioriteettijärjestyksen muuttaminen sinne, missä tilanne on pahin olisi kyllä tärkeätä.
Vantaa on pitänyt tätä esillä ja puoltaa sitä nytkin, että toivomme, että
pääkaupunkiseutu ja ne alueet, joissa ilmaantuvuus on Suomessa kaikkein korkein,
että saisivat myöskin enemmän rokotteita. Vantaahan on saanut itse asiassa
rokotteita alle valtakunnallisen keskiarvon, valtakunnalliset keskiarvot ovat siis 17,8
% väestöstä ja meillä väestöstä oli rokotettu 15,1 %.
Pääkaupunkiseutuun on kohdistettu Suomen pitkäaikaisimmat ja kovimmat rajoitteet.
Ja pääkaupunkiseutu on ohjattu vain rajoitteilla. Nyt olisi siis mahdollisuus antaa
myöskin pääkaupunkiseudulle apua. Olemme huolissamme nyt käynnissä olevasta
hallituksen lausuntokierroksesta rokotusjärjestykselle. Huoli on siinä, että tämä
hidastaa ja vesittää myöskin sen apumahdollisuuden mitä kautta tänne suurin
altistumaan alueelle olisi mahdollista saada. Vertaan myöskin sitä, että
liikkumisrajoituslainsäädännöstä, joka koski monella tavalla ja hyvin pitkälle
menevästi kuntiin, niin siitähän ei pyydetty kunnilta mitään lausuntoja, kun taas sitten
rokottamisessa meillähän ei ole mitään omaa itsenäistä päätösvaltaa, vaan
toteutamme ainoastaan keskushallinnon määräämää prioriteettijärjestystä ja
rokotamme sen, minkä rokotteita saamme.
Tuleville viikoille on tällä hetkellä hyvin rokotusaikoja Vantaalla saatavissa. Seuraavien
ryhmien rokotukset ovat valmiit eli meillä on jo rokotettu teho-osastojen
henkilökunta. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö, ensihoidon
henkilökunta sekä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asukkaat ja
henkilökunta. Ikääntyneiden osalta rokotus peittävyys on tällä hetkellä 85 % ja yli 80vuotiaista 95 %. 65–69-vuotiaista on rokotettu 42 % ja riskiryhmä ykkösistä ja
kakkosista on rokotettu tällä hetkellä Vantaalla 32 %. Rokotamme tällä hetkellä 65
vuotta täyttäviä ja sitä vanhempia sekä yli 70-vuotiaiden kanssa samassa taloudessa
asuvia omaishoitajia sekä terveydentilan vuoksi riskiryhmiin kuuluvia riskiryhmä
ykkösiä 11–64-vuotiaita, riskiryhmä kakkosessa 18–64-vuotiaita. Ja ensi maanantaina
Vantaa aloittaa yleiset 60–64-vuotiaiden rokotukset.
Muutama sana vielä Astra Zenecan koronarokotteeseen liittyvistä tarkennuksista. Sen
käyttöä on nyt sitten uudestaan jatkettu elikä sitä jatketaan 65-69-vuotiailla. Tänä

vuonna 70 vuotta täyttäneille sekä 16–64-vuotiailla riskiryhmään kuuluville annetaan
Vantaalla Pfizerin rokotetta.
Testauksessa ja tartunnanjäljityksessä on meillä tilanne hyvä eli testaukseen pääsee
kyllä saman samana päivänä ja sitä kehotankin, että toivon, että vantaalaiset
aktiivisesti hyvin matalalla kynnyksellä menevät testaukseen. Laboratoriotuloksen saa
saman vuorokauden sisällä. Se keskimääräinen aika on tällä hetkellä 15 tuntia.
Tartunnanjäljityksessä meillä ei ole enää ruuhkia viive on yhdestä kahteen päivään,
joka on siis tartunnanjäljityksen normaalitaso. Meillä oli esimerkiksi nytten toissa
päivänä päivän päättyessä ainoastaan 31 indeksiä ei saatu vielä kiinni sen päivän
aikana. Päivämiehitystä me olemme kyetty nyt hieman laskemaan, koska meillä on
koronailmaantuvuuskin näin paljon. Me lähes puolittuu nyt, niin meillä on tällä
hetkellä tartunnanjäljityksessä töissä 66 henkilöitä.
Noin 70 % tartunnan jäljityksessä saadaan kiinni siitä, että pystytään jäljittämään
mistä tauti on aiheutunut. Voidaan todeta, että joka on siis hyvä tulos ja 100 %:iin
tässä ei todellakaan päästä, koska ihmiset eivät kykene selvittämään sitä, että mistä
on tartunta saatu, et ne on mahdottomia selvittää. Sit haluan kiinnittää myöskin
huomiota siihen, että tartunnanjäljitys kansainvälisessä kaupungissa on jonkin verran
haasteellisempaa, koska meillä joka toinen tapaus tehdään tulkin kanssa tai käydään
ainakin vieraalla kielellä. Ja silloin sen takia se vie meillä keskimääräinen enemmän
aikaa kuin sellaisessa kaupungissa, joka ei ole näin monikulttuurinen kuin Vantaa on.
Tauti voidaan peräyttää 37:ssä tapauksessa samaan talouteen. 8 % perustuu työhön
ja 6,4 % taudista voidaan jäljittää muuhun lähipiiriin, kuten isovanhempien tai oman
vanhempien tapaamisen tilanteisiin eli sama talous, lähipiiri on edelleen meillä lähes
puolet tartunnan, mistä tartunta tällä hetkellä edelleen leviää.
Uusi tartuntatautilaki tai se väliaikainen muutos toi myöskin tarkastustehtävää
Vantaalle uudenlaisen. Ja Vantaa on tarttunut hyvin tähän, voidaan jo heti sanoa, että
meidän yrittäjät ja heidän palveluiden asiakastilansa on hyvin hoidettu ja meillä
noudatetaan koronaohjeistuksia pääosin hyvin. Eli tartuntatautilain muutos toi
maaliskuussa kunnille velvoitteen tarkistaa alueella on palvelujen asiakastiloissa
koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Vantaalla tarkastuksia
on viimeisen kuukauden kuluessa tehty ympäristöterveydenhuollossa. Sen tarkastajat
ovat tehneet 200 tarkistusta eli 200:aan asiakastilaan. Tarkastetuista tiloista noin
puolet ovat elintarvikkeiden vähittäiskauppoja muun muassa kuntosaleja ja muita
liikuntatiloja, kauneudenhoitoloita ja kauppakeskuksia on niin ikään tarkastettu.
Valtaosassa 70-prosenttisesti voidaan todeta, että ei ole ollut mitään moittimista, ei
minkäänlaista, asiat on täysin kunnossa. Noin kolmanneksella tarkastuksista on
tarjottu ohjeistusta ja neuvontaa pienen pienten puutteiden paikkaamiseksi.
Varsinaisia kehotuksia on jouduttu antamaan vain ihan yksittäistapauksissa ja
pakkokeinoja ei ole tarvittu lainkaan. Eli Vantaan kaupunki toivookin, että palvelun
toimittajat jaksavat edelleen jatkaa ohjeiden ja määräysten hyvää noudattamista,
jotta auki olevia toimintoja voidaan toteuttaa terveysturvallisesti. Ja tosiaan
tarkastuksissa varmistetaan muun muassa, että on mahdollisuus käsien
puhdistamiseen, oleskelu- ja asiakaspaikat on järjestetty mahdollisimman väljästi,
turvavälit on otettu huomioon, riittävät hygieniaohjeistukset ovat esillä ja myös
tehostettu tilojen ja pintojen puhdistamista. Tätä edellytetään. Ravintoloiden
tarkastaminen ei sen sijaan kuuluu kaupungille, siitä vastaa aluehallintovirasto.

Ravintolat on Vantaalla siis tilapäisesti, niin kuin koko muuallakin suljettu 18.4. asti ja
vain noutomyynti on sallittu. Sulun noudattamista valvoo poliisi.
Tartuntatautilain vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on valtakunnallisesti
löydettävissä aluehallintovirastojen sivuilta ja myöskin asiakaspalautetta vantaalaisten
kohteiden vaatimuksista voi lähettää meille sähköpostitse ympäristöterveys@vantaa.fi
-osoitteeseen. Ja tartumme toimiin.
Lentoaseman tilanne. Testaustoiminta lentokentällä on pääosin sujuvaa. Pääsiäisen
aikaan tuli pientä lisäystä matkustajamäärissä ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston
päätöstä pakollisista terveystarkastuksista on jatkettu 30.4. saakka. Traficom rajoittaa
täällä HUS:n alueella matkustajamääriä liikennevälineissä, mutta lentoliikenne on
tämän rajoituksen ulkopuolella, mutta meidän lentomäärät, asiakasmäärät ovat niin
alhaiset, että ne itse asiassa alittavat ne reilusti. Ravintoloiden sulku lentokentällä,
myös siis lentokentällä jatkuu 18.4. saakka ja koronakoiratoiminta, joka sai
mielettömän kansainvälisen julkisuuden, niin valitettavasti joudutaan nyt
lopettamaan, koska koronakoirien haisteluasemille ei tule enää juurikaan asiakkaita.
Meillä on matkustusmäärät niin alhaiset, että sinne ei enää ole tulossa ja totesimme,
että ei ole enää edellytyksiä jatkaa.
Tammikuussa jo Helsinki-Vantaan lentoasemalla lisättiin riskimaista tulevien testausta
maailmalla vallitsevan tautitilanteen takia. Globaalistihan tällä hetkellä korona
edelleen leviää, mutta meillä siis hiipuu. Testaustoimintaa laajennettiin siten, että
kaikki riskimaista saapuvat matkustajat ohjattiin terveystarkastukseen. Eli
käytännössä maahan saapuvilla matkustajilla oli joko tuore negatiivinen
koronatestitulos, todistus sairastetusta taudista, he ovat käyttäneet Finentry-palvelua
testiajan varaamiseen tai heidät ohjataan koronatestiin jo porttialueella ennen
tarkastusta. Ja tämän menettelyt ovat johtanut myös siihen, että tosiaan
koronakoirille ei enää tule asiakkaita.
Tällä hetkellä kausityöntekijöitä on alkanut saapua Suomeen. Joukosta on löydetty
myös muutamia koronapositiivisia tapauksia. Mutta maahantulon tilannetta ehkä
kuvaa viikon 12 luvut. Suomeen tuli 4 200 matkustajaa, jotka esittivät lentoasemalla
negatiivisen koronatestituloksen. 400 matkustajaa hakeutui koronatestiin. 30
matkustajaa esitti todistuksen sairastetusta koronainfektiosta. 55 matkustaja kertoi
käyttäneensä Finentryä ja menee siis testiin omalla kotipaikkakunnallaan ja testistä
kieltäytyi tuon viikon aikana seitsemän henkilöä elikkä yksi päivää kohti ja heidät
ohjattiin rajavartiolaitoksen puhutteluun ja rajavartiolaitos olisi palauttanut heidät
takaisin lähtömaahansa, mutta puhuttelun jälkeen he tulivat testiin. Eli kaiken
kaikkiaan yli 4 000 tulee tänä päivänä negatiivisella testitodistuksella tai todistuksella
sairastetusta koronainfektiosta ja vain 400 enää hakeutuu koronatestiin lentokentälle.
Ja sen takia Vantaa on huolissaan tästä terveysturvallisen maahantulon tilanteesta. Se
vaatii selkeämpää lainsäädäntöpohjaa ja nykyisessä maahantuloa koskevassa
lainsäädännössä on selkeästi puutteita.
Kansainvälisesti on jo otettu käyttöön negatiivinen testitodistus ja rokotetodistus
maahantulon ehtona. Suomessa tätä ei lainsäädännössä tai aluehallintoviraston
määräyksissä tunneta. Vaikka se on ainoa realistinen keino tässä tilanteessa taata
terveysturvallinen maahantulo, sen avulla voidaan mahdollistaa myös lentoliikenteen
hallittu elpyminen ja markkinoille tulee parhaillaan myös pikatestejä ja itse tehtäviä
testejä, myös niiden käyttöä tulee Suomessa arvioida. Samalla on selvitettävä
kansainvälisiä toimintamalleja. Meidän täytyy kuitenkin olla tässä kansainvälisessä

toiminnassa ja toimintatavoissa mukana, myöskään tämä, että vaaditaan negatiivinen
testitodistus maahantulon ehtona, se ei voi olla vapaaehtoinen. Tällä hetkellähän
meillä Finnair yhtiönä on vapaaehtoisesti alkanut sitä vaatia, muut lentoyhtiöt eivät.
Sen täytyy olla velvoittava. Ja sen täytyy saada pohjansa lainsäädännöstä ja meidän
täytyy tehdä sellaiset terveysturvallisuuden tarkistamistoimet, jotka voivat jatkua
pitkäänkin. Korona ei poistu koko maailmasta globaalisti tänä vuonna, mutta kuitenkin
ihmisten liikkuminen on hyvin globaalia ja sen takia meidän täytyy luoda myöskin
pysyvä realistinen, terveysturvallisuuden varmistava, muuttolentoliikenteen elpymisen
mahdollistava malli lentokentän toimintaan.
Kun maahantulorajoitukset päättyvät ja maahantulon helpottuu, on nimenomainen
tarve saada terveysturvallisuuteen liittyvät prosessit myös mahdollisimman sujuvaksi.
Sen takia Vantaan kaupunki asetti työryhmän selvittämään nopealla aikataululla, mikä
on se prosessi, mitkä toimenpiteet täytyy tehdä, jotka loisivat kestävän pohjan
terveysturvalliselle lentoliikenteen elpymiselle. Tätä työtä tehdään yhdessä Finavian,
Finnairin, Helsingin kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Työryhmä
tulee jättämään 16.4. tai sen esitys tulee valmistumaan 16.4. ja sen jälkeen
kerromme sen julkisuuteen.
Tähän asiaan liittyy myöskin se, että näemme, että kun ei tästä nousta ehdolla millä
hyvänsä, vaan meidän täytyy nousta tästä tilanteesta lentoasemalla entistä
parempina ja entistä kestävämpinä. Emme ole lamaantuneet lentoliikenteen luvuista,
vaan katsomme jo vahvasti koronan jälkeiseen aikaan, uuteen nousuun, jolloin
lentoliikenne palautuu ja ilmastokysymykset nousevat keskiöön. Ympäristöarvojen
merkitys tulee nousemaan entistä tärkeämmäksi ja merkityksellisemmäksi tehtäessä
kestävän matkustamisen valintoja. Ja siksi haluamme tehdä myös samaan aikaan
sellaisia toimia yhdessä lentokenttätoimijoiden, lentokenttäympäristön, yrittäjien,
järjestöjen, julkisen sektorin kanssa. Helsinki-Vantaa ja Avia verkosto eli tämä yli 30
toimijan yhteinen verkosto, jossa mukana sekä yrityksiä ja julkisyhteisöjä, järjestöjä,
se on ainutlaatuinen verkosto ja se haluaa olla edelläkävijä puhtain ja älykkään
liikkumisen edistämisessä. Se on tehnyt Green Deal -manifestin, jolla se liittyy
Euroopan Unionin Green Deal -manifesteihin. Tämä manifesti on ainutlaatuinen
maailmassa. Ei ole muuta maata, missä on tehty näin laaja-alainen lentoasemaalueen toimijoiden yhteinen ilmastositoumus. Tässä sitoumuksessa on mukana yli 30
tahoa
Ja tässä torjutaan siis lentoliikenteen ja matkailuun liittyvää kritiikkiä ja osoitetaan,
että lentoliikenne ja lentokenttäympäristö voi edistää vihreää siirtymää ja
hiilineutraalisuutta nyt ja tulevaisuudessa. Eli sanaan lentohäpeä emme halua, vaan
haluamme, että kun tästä noustaan, niin noustaan entistä kestävämpinä. Ja sit
kannattaa huomioida, että Suomi voi olla päästövähennyksissä globaalisti tärkeä
tekijä, koska Helsinki-Vantaan normaalitilanteen lentomääräthän ovat erittäin suuria
myös eurooppalaisissa vertailuissa ja kun valitaan reitti oikein, niin lentämisen
hiilipäästö voi olla jopa 80 % pienempi, kuin se muita kautta olisi ja tämä on erityinen
vahvuus myös Suomessa.
No jos vähän katsotaan sitten vielä tarkemmin tätä, että mikä tämän Green Deal
-manifestin sisältö on, niin käyn vielä näitä pääpointteja lävitse. Ensinnäkin
lentoasemalle pääsee sujuvasti ja ympäristöystävällisesti joukkoliikennettä
hyödyntäen. On hienoa, että pääkaupunkiseudun joukkoliikenne on lähes päästötöntä
vuoteen 2025 mennessä, näin olemme pääkaupunkiseudun kaupungit sen

määritelleet ja HSL sitä toteuttaa. Vantaan ratikkahanke on osa tätä tarinaa. Finavian
alan standardin mukaan se on ollut jo hiilineutraali lentokenttä vuodesta 2017 ja nyt
tässä sitoumuksessa se myös kertoo saavuttavansa nettonollapäästöisyyden yhtiön
omassa toiminnassa kaikilla sen lentoasemilla. Tämä tarkoittaa siis päästöjen
vähentämistä nollaan tai jäännöspäästöjen poistamista ilmakehästä.
Finnair on ilmastotavoitteissa on yksi maailman kunnianhimoisimmista lentoyhtiöistä.
Finnair on sitoutunut puolittamaan nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä
vuoden 2019 tasosta. Ja hiilineutraali se aikoo olla vuonna 2045. Avia-verkoston
ravintolapalveluita tarjoavat jäsenet suosivat ilmastoystävällistä ruokaa ja lähi- ja
luomutuotteita ja pyrkivät minimoimaan ruokahävikin, elikkä lentokenttäympäristössä
ja siellä sen monissa hotelleissa ja ravintoloissa syödään ilmastoystävällistä ruokaa
tästä eteenpäin. Rahtitavarat kahden maanosan välillä kulkevat lyhintä ja
vähäpäästöisintä reittiä ja lentokenttäympäristössä nousee myös maailman
ensimmäinen ympäristösertifioitu (-) [22:09] terminaali ja monia muitakin asioita
tämä Green Deal -manifesti sisältää, mutta nämä on asioita mistä koko Suomen
kannattaa olla ylpeä ja tämä on se viesti, mikä meidän täytyy meidän omasta
lentoliikenteestä ja sen vahvuudesta kertoa myöskin maailmalle.
Sosiaali- ja terveydenhuollosta, mennään ihan toiseen asiaan seuraavaksi. Sosiaali- ja
terveydenhuolto. Meillä on pääsiäisen jälkeen tiistai oli ennätysvilkas. Tilanne on nyt
loppuviikkoa kohti vähän rauhoittunut, mutta pahoittelen siitä, että pääsiäisen jälkeen
meillä oli paljon puheluita, joihin ei pystytty takaisin soittamaan ja puhelin on edelleen
ollut tämän viikon ruuhkainen. Nyt ruuhkia puretaan, tätä ei jätetä se sellaiseksi.
Vierailuista hoivakodeista myös muutaman sanan. Meidän hoivakotien, nyt kun
hoivakotien asukkaat asiakkaat ovat saaneet rokotteen, niin aika moni läheinen
toivoo, että läheiset voisivat tavata omaisiaan vapaammin. Ikäväksemme jo
rokotuksen saaneita asiakkaita ja työntekijöitä on kuitenkin sairastunut koronaan.
Henkilökuntamme toimii edelleen suojautumisen suhteen kuten ennen rokotuksia ja
vierailuohjeemme ovat edelleen tiukat. Vuosi sitten tehtiin vierailukielto ja niin
hoivakoteihin Vantaalla kuin muuallakin, mutta apulaisoikeusmies totesi, että tämä ei
olisi mahdollista, että sitä ei olisi voinut tehdä näin elikkä silloin nämä täytyy ottaa
huomioon nämä päätökset kunnassa ja ovat suosituksia, mut ne on kuitenkin meidän
vahvoja suosituksia. Rokote suojaa vain taudin pahimmilta muodoilta, mutta
valitettavasti hoivakodin asukkaat ovat usein niin hauraita, että jo lieväkin korona voi
olla todella vaarallinen heille ja siksi rajoitukset ja erityinen varovaisuus ovat edelleen
tarpeen, eli vielä ei vapaasti voi hoivakodeissa entiseen tapaan vierailla.
Nuorisopalveluista kaupunkikulttuurin terveisiä. Erilaisia kohtaamisia viikkoina 13
aikana on ollut todella paljon, 2,5 tuhatta, eli meidän Vantaa tekee hyvin vahvaa
jalkautuvaa nuorisotyötä ja on tunnettukin itse asiassa siitä, että me olemme katujen
ammattilaisia ja jalkautuva nuorisotyö on se asia, mikä täällä osataan erityisen hyvin.
Nuoria näkyy nyt ulkona enenevässä määrin, kun säät ovat lämmenneet ja erityisesti
urheilukentät ja skeittipuistot ovat meillä nyt kovassa käytössä. Valitettavasti
Tikkurilassa tapahtunut nuorten väkivaltatilanne on puhuttanut hyvinkin paljon,
yleisesti täytyy todeta, että Uudellamaalla on viime vuonna kaksinkertaistunut alle 18vuotiaitten vakava väkivalta- ja henkirikokset, ja ne ovat siis verrattuna vuoteen 2019
kaksinkertaistuneet. Nuoret oireilevat nyt todella vahvasti, kun he ovat olleet niin
pitkään täällä pääkaupunkiseudussa etäopetuksessa ja harrastukset ovat olleet kiinni.
Digitaalisissa kanavissa on käyty paljon keskustelua nuorten pahoinvointiin liittyen.

Nuoria on tuettu koulunkäyntiä opiskeluihin liittyvissä asioissa. Tuolla kasvatuksen ja
oppimisen alue meillä on tällä hetkellä karanteenissa 807 henkilöä. Kaivokselan ja
Lehtikuusen kouluissa tehtiin kattavat koronaseulonnat. Lehtikuusen koulussa on
maaliskuun aikana todettu yhteensä 27 ja Kaivokselan koulussa 13
koronavirustartuntaa. Lehtikuusen kouluhan on yhtenäiskoulu Itä-Vantaalla ja
Kaivokselan koulu on Länsi-Vantaalla sijaitseva alakoulu.
PKS-koronakoordinaatioryhmä pääsiäisen alusviikolla teki linjauksen, miten palataan
hallitusti ja vuorotteluvälejä noudattaen lähiopetukseen. Kaikki eivät siis tulee
lähiopetukseen, vaan noudatetaan vuorottelua. Päätöksen ehto oli, että tällä viikolla
koronatilanne ei pääkaupunkiseudulla ole pahentunut, vaan että se on sen tulee olla
parantunut. Ja näin kävi. Kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa korona on
edelleen jatkanut laskuaan elikkä se on hiipunut edelleen ja tätä voidaan pitää jo
merkittävänä esimerkiksi Helsingissä ja Vantaassa se on lähes puolittunut nytten tällä
viikolla. Ja sen takia katsottiin, että tämä päätös voitiin pitää voimassa, sitä ei
peruutettu tällä viikolla. Tämä tarkoittaa sitä, että lukiot jatkavat etäopetuksessa
neljännen jakson loppuun saakka, mutta 12.4. lähtien siirtyvät vuorotteluopetukseen
elikkä noin puolet lukion oppilaista on kerrallaan lähiopetuksessa. Ammatilliset
oppilaitokset jatkavat myöskin vuorottelussa, samaan aikaan siirtyvät lähiopetuksen,
mutta niin, että vain kolmannes oppilaista on kerrallaan lähiopetuksessa ja 2/3 osaa
jatkaa etänä ja näin vuorotellaan.
Peruskoulujen osalta yläkoulut jatkavat etäopetuksessa 11.4. saakka ja 12.4. alkaen
yläkoulut siirtyvät vuorotteluun kuntakohtaisten toteutustapojen mukaan, joka siis
meillä tarkoittaa tosiaan niin, että myöskin yläkoululaiset vain 1/3 on kerrallaan
lähiopetuksessa ja 2/3 jatkaa etäopetuksessa.
Nyt varmaan kysyisitte siitä, että teimmekö päätöstä pienten 1–5 luokkalaisten
pienten lasten maskeista. Tätä päätöstä ei tehty, koska myöskin HUS arvioi tätä asiaa
vielä. Siellä käydään läpi laajaa keskustelua, se ei ole mitenkään selkeä päätös ja
täytyy arvioida tai ylittävätkö sen hyödyt siitä aiheutuvat haitat ja mikä sen merkitys
on pienille lapsille. On ollut mielenkiintoista toki seurata Turun tilannetta, mutta HUS
käy tätä lävitse tänään ja PKS-koronakoordinaatioryhmä palaa tähän asiaan ensi
viikon kokouksessaan eli tätä linjausta ei nyt tehty tällä viikolla.
Muutama sana vielä tuosta lasten ja nuorten tilanteesta, meillä on sitä hyvin paljon
seurattu ja saan monesta organisaatioista palautetta siitä meidän omasta toiminnasta
ja kerron nyt siitä yhteenvetoa eli kyllä selkeästi voidaan todeta, että koronapandemia
on lisännyt lasten ja nuorten pahoinvointia Vantaalla. Etäkoulu, harrastustoiminnan
katkokset, muun heille tarkoitetun ohjelman toiminnan lakkaaminen, se on
vähentänyt kontakteja turvallisiin aikuisiin ja kun näitä kontakteja turvallisiin aikuisiin
ei ole ollut, niin myöskin tärkeitä havaintoja lapsista on jäänyt tekemättä ja toki on
niin, että tää on lisännyt segregaatiota. Koronahan on erityisesti kohdistunut niihin,
joilla on erityisesti ollut jo ennestään vaikeuksia. Ne, jotka ovat pärjänneet hyvin, jolla
koti tukee riittävästi, niin ovat etäopetuksesta ja ettei ole harrastuksia pärjänneet
hyvin, mutta ne, joilla on ollut haasteita eikä koti anna sitä tarvittavaa rauhaa tai
tukea, niin selkeästi ovat kärsineet tilanteesta. Eli pahoinvointipiikissä on nyt
keskityttävä voimakkaasti kärjistyneen tilanteen korjaamiseen. Meillä painopiste on
jalkautuvassa nuorisotyössä ja tehdään myöskin hyvää yhteistyötä poliisin kanssa,
josta haluan myös lämpimästi kiittää, se on toiminut aivan erinomaisesti. Toive on,
että myös hyväksi todettuja ennalta estäviä palveluita voidaan avata pandemian

hellittäessä ja että näitä nuorten palveluita nyt priorisoidaan, että ne ovat
ensimmäisenä listalla, kun palveluita lähdetään avaamaan. Meille erityisen tärkeätä
olisi päästä avaamaan nuorisotilat muun muassa. Nuorisotyö raiteilla -hanke on ollut
menestyksekäs Vantaalla, se on nyt päättymässä ja nyt käynnistämme uuden
pohdinnan, miten tätä jalkautuvaa yhteistä pääkaupunkiseudun nuorisotyötä voitaisiin
tehdä. Ja Vantaa haluaakin erikoistua yhä enemmän ja voimakkaammin
katunuorisotyöhön.
Me olemme valitettavasti havainneet myös yhä nuoremmat käyttävät päihteitä
Vantaalla. Tämä on selkeästi lisääntynyt myös koronan aikana. Vantaalaisille nuorille
ja heidän huoltajilleen järjestetään virtuaalinen vanhempainilta 10.5. Tästä
nimenomaan tästä aiheesta. Vanhemmat eivät osaa tunnistaa myöskään riittävästi
aina lastensa huumeiden käyttöä. Tilaisuudessa jaetaan tietoa, sen tarkoitus on tukea
huoltajia vanhemmuuden haasteissa, jolla estetään lapsia ja nuoria joutumasta
päihdekierteeseen ja annetaan tietoa siitä, et miten siitä päästään irti. Ja kysymyksiä
voi lähettää meille jo etukäteenkin. Vantaa on toteuttanut myöskin samalla puolella
viestintäkampanjaa yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa.
Kampanja kutsuu kaikkia mukaan samalle puolelle kiusaamista vastaan. Meillä on
myöskin muita useita matalan kynnyksen tukimuotoja ja lisäksi aktiivisesti työtä
lasten ja nuorten parissa tekevät muun muassa tosiaan nämä jalkautuneet
nuorisotyöntekijät, etsivät nuorisotyöntekijät sekä lastensuojelu. Apua löytyy siis
montaa kautta.
Kyllä aikuisten tilanne on myöskin hankala, et kyllä meillä tämä työttömyys on nyt
räjähtänyt ihan käsiin. Meidän työttömyysaste helmikuussa tänä vuonna oli 14,7 ja
aika ruusuiselta näyttää vuosi sitten helmikuu 2020, jolloin se oli 8,8. Nyt siis lähes
kaksinkertainen. Työttömiä työnhakijoita meillä on tällä hetkellä noin 18 000, kun
heitä oli vuosi sitten vaan samaan aikaan 10 000 eli 8 000 lisää. Alle 25-vuotiaiden
työttömyys on lisääntynyt vuodessa 95 %, vieraskielisten työttömyys 75 %,
pitkäaikaistyöttömyys 84 %.
Te-toimistoon ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä on nyt helmikuussa ollut 24
% pienempi kuin vuosi sitten ja tämä näkyy myöskin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu
näkyy meidän kuntaosuuden maksuissa. Kansaneläkelaitokselle ne ovat kasvaneet nyt
jo tänä vuonna 30 % eli kyl tämän työttömyyden hinta kaupungille tulee olemaan
myöskin merkittävän iso.
Mutta iloisia asioita, hyviä uutisia. Valtiolta saatiin tukea lähiluontokohteille, haluaa
niitä myöskin teille viestittää eli kuntia tuetaan virkistysalueiden kehittämisessä osana
hallituksen elvytyspaketteja ja tukea sai 215 kuntaa ja myöskin Vantaa sai
Kuusijärven Keimolan Isosuon ja Korson Ankkapuiston kehittämiseen yhteensä noin
450 000 €. Kuusijärvelle avustuksen turvin kehitetään alueen reitistöjä ja
monipuolistetaan toimintoja. Saadaan muun muassa uusi pulkkamäki,
lumetusjärjestelmä ja esteetön grillipaikka ja ne, jotka eivät ole vielä Kuusijärven
uutta hienoa sudentassu taidesiltaa nähneet, niin ehdottomasti kannattaa käydä
katsomassa. Keimolan Isosuon Natura-alueelle toteutetaan ulkoilureitti ja pitkospuut
ja Ankkapuistoa Korsossa uudistetaan. Tästäkin mun täytyy sanoa, että ne, jotka
eivät ole Ankkapuistossa käyneet, siellähän on meillä vuosittain myöskin Reflektorvalotaidefestivaali, niin se on hurjan kaunis puisto. Siellä kannattaa ihan sinänsä
kävellä.

Eilen oli romanien päivä, romanien kansallispäivä. Se on saanut alkunsa Lontoossa
vuonna 1971 pidetyistä Romanien ensimmäisestä kansainvälisestä konferenssista ja
vuodesta 2014 asti sitä on vietetty romanien kansallispäivänä Suomessa. Vantaa
liputti nyt toisen kerran romanien kansallispäivänä. Viime vuonna teimme
linjauspäätöksen siitä, että me aloitamme myöskin liputtamaan kaupungintalolla
jokaisena romanien kansallispäivänä ja tällä me kunnioitamme romanien kulttuuria ja
kieltä osana eurooppalaista kulttuuriperintöä. Romanithan ovat Vantaan vanhin
vähemmistö.
Sitten vielä haastan teitä mukaan Vantaalla tapahtuu, det händer i Vantaa, näemme
ilmoitustaulujen tuunaamiseen. Meillä on aika perinteisiäkin ilmoitustauluja, osa niistä
on aika huonossa kunnossa ja me tietenkin halutaan, että ne kaikki on todella hienoja
ja kauniita. Ja niitä nyt yhdessä vantaalaisten kanssa, no muut saa kyllä tulla toki
mukaan, niin lähdetään tuunaamaan eli me olemme erityisesti välitetty kutsuja, jotta
ääni kantaisi tapahtumajärjestäjille, urheiluseuroille, järjestöille, mutta tämä tämä on
avointa eli tauluihin tulee esille osoite tapahtumat.vantaa.fi ja puiset tapahtumataulut
tulevat katoamaan katukuvasta vähitellen, mutta ennen sitä käytämme
mahdollisuuden hyväksi ja markkinoimme sähköistä tapahtumakalenteria. Tauluja siis
tuunataan, niitä voi vapaasti tuunata, ne kuvataan ja parhaan taulun tuunaaja
julistetaan sitten Vantaan päivässä 15.5. eli kaikki nyt ideoimaan ja mukaan. Ennen
kuin tämä muuttuu hienoiksi videonäytöiksi, niin näitä vanhoja tauluja saa nyt
tuunata, et tehdään niistä vielä täksi loppuajaksi kauniita upeita, että ne saavat
komeat jäähyväiset ja tervetuloa kilpailuun.
Kiitoksia. Seuraava info meillä seuraavan kerran on 22.4. ja kello 13:30. Lämmin
kiitos siitä, että tulitte mukaan. Tämä info on päättänyt, kiitos.

