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[0:00:00:0-0:25:46:1, hiljaisuutta, sivuavaa keskustelua] 

 

0:25:46:1 Antti Lindtman 

Okei, arvoisat valtuutetut. (--) [0:25:57] Tämä on siis talousarvio- ja 

taloussuunnitelmainformaatiotilaisuus, niin sanottu TS ykkönen. Ja kerron tässä 

samalla sekä Teamsissä olijoille että täällä läsnä olijoille, että tämä, kuten 

valtuustovaliokunta on linjannut, niin kaikki selostustilaisuudet toistaiseks mennään 

Teamsillä. Eli tarkoittaa sitä, että te jotka ootte täällä läsnä, niin avatkaa Teams-yhteys 

ja suoritamme kaikki kysymykset ynnä muut Teamsin kautta, koska meillä 

valitettavasti on sellainen tilanne, että meillä ei oo vielä sellaista salitekniikkaa, 

mahollista et me pystyisimme tämän järkevästi hybridi-mallilla tekemään, koska täällä 

salissa, muuten tää lähtee niin sanotusti pahasti kiertämään ja emme ole vielä 

päässeet sinne hybridi-kokouksen tasolle. Eli tulkaa Teamsiin, te jotka ootte täällä 

läsnä ja laittakaa mikrofoni mykistetyksi ja miellään kuvakin pois ja sitten kun esitetään 

kysymykset, niin puheenvuoro pyydetään tääl Teamsillä ja kysymykset myöskin 

esitetään siinä Teamsissä ja myöskin kaupunginjohtaja kun käy esityksen läpi, niin 

hän puhuu sen tuolla Teamsissä, eikö näin? Joo, kyllä. Näin. Ja nyt sitten, jotta tää 

olis, eli tällä hoidetaan tää TS-nippu ykkönen ja sitten tota, tää jatkuu 17.30 asti ja 

sitten, jotta tää olis harvinaisen selkeetä, niin sen jälkeen siirrymme näihin 

apulaiskaupunginjohtajan valintaa koskeviin henkilöarviointeihin ja silloin kukaan ei voi 

enää olla Teamsissä eli silloin jos halutaan kuulla tää esitys, niin on tultava 

valtuustosaliin ja laitettava kaikki laitteet säppiin ja sulki. Ja vielä, eli tämä esittely 

Litterointimerkinnät 

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 
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 tapahtuu vain ja ainoastaan täällä läsnä. Ja siihen esittelyyn vielä semmonen tiedoksi, 

et vain he jotka ovat takuulla maanantaina tekemässä päätöstä tästä 

apulaiskaupunginjohtajan valinnasta voivat olla läsnä. Siis tarkoittaa sitä, että jos täällä 

on varavaltuutettuja, niin ellei oo jo nyt tiedossa että te tulette olemaan läsnä varmasti 

seuraavassa kokouksessa jonkun toisen valtuutetun sijalla, joka pitää idenfitioida, niin 

varavaltuutetut joutuvat poistumaan, mikäli on valtuutettuja, ja tää on kieltämättä, 

tuntuu vähän hölmöltä, mutta näin tämä laki on, kun edellisellä kerralla moneen 

kertaan tarkistettiin. Jos on valtuutettuja, jotka tietää että eivät ole läsnä seuraavassa 

maanantain kokouksessa tekemässä tätä päätöstä, niin tää on tiukan tietosuojalain 

nojalla, hekään eivät voi sitä henkilöarvioesittelyä saada eli tässä tapauksessa tää niin 

sanottu tiukka tietosuojalaki joka pohjaa EU:ssa yhteisesti hyväksyttyyn 

tietosuojadirektiiviin, niin ajaa tämän tämmösen tilanteen ohi, jossa valtuutettu, 

mahdollisuus tutustua, mutta ei oo tekemässä päätöstä. Eli vain he voivat olla läsnä, 

jotka ovat maanantaina tekemässä päätöstä tästä asiasta. Ja tähän käytetään sit 

17:30 ja 18:00 kuullaan lyhyet esittelyt, mahollisuus muutamaan lyhyeen 

kysymykseen ja sit sen jälkeen alkaa valtuustoryhmien haastattelu, tuota, karuselli. Ja 

silloin tietenkin näiltä ehdokkailta voitte kysyä sitten halumianne asioita. Mutta onko 

tähän menettelyyn, tämän päivän selostusten osalta kysyttävää? Pirjo Luokkala 

pyytää täällä salissa puheenvuoroa, mutta tuota, annan sen Teamsiin, en siihen eli 

ole hyvä. Nyt ei, nyt on mikki kiinni edelleen, näyttäis olevan mikki kiinni edelleen. 

0:30:37:8, Pirjo Luokkala 

No niin, kuuluuko nyt? Eli kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan semmonen asia, että näin 

uutena kysyn että onko varavaltuutetut saaneet linkkiä tähän infotilaisuuteen? 

0:30:58:4 Antti Lindtman 

Tähän infotilaisuuteen on lähetetty kutsu normaalilla selostustilaisuusjakelulla eli onko 

se niin että valtuutetut ja tietty määrä ensimmäisiä varavaltuutettuja. No me 

tarkistamme tämän, mut tää myös striimataan ja oliko niin, että tää tallennetaan myös? 

Joo että tää näkyy kyllä, parhaillaan menee suorana Vantaan kanavaan. Näin, onko 

vielä kysyttävää? Jos ei, niin sitten todetaan että tilaisuus on avattu. Ja mennään 

kohtaan 2, se on kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi -22 ja taloussuunnitelmaksi 

-22, -25 ja pyydän vielä, että täällä olevat laittavat mikrofonit ja kamerat kiinni, kuten 

tietysti siellä kotonakin olevat. Kaupunginjohtaja, ole hyvä. 
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 0:31:57:6, Ritva Viljanen 

Hyvät valtuutetut ja Vantaan kanavan seuraajat. Tänään on tarkoituksena julkistaa 

Vantaan kaupunginjohtajan budjettiesitys. Nyt täytyy kysyä salista, kuuluuko saliin 

tämä? Hyvä. Tosiaan menee nyt suoraan myös Vantaan kanavalle- 

[sivuavaa keskustelua 0:32:16:5-0:34:19:4] 

0:34:19:4 Ritva Viljanen 

No niin, hyvät valtuutetut ja hyvät Vantaan kanavan seuraajat, lähdetään liikkeelle. 

Saanko pyytää, että laitettaisiin mikrofoneja kiinni? Täällä kiertää aika pahasti 

ilmeisesti, puheenjohtaja. Mä avaan, hetki vaan, nyt kierto loppui, kiitos, vaan täältä 

tän esityksen. Nyt ilmeisesti kaikki on kunnossa elikkä voidaan aloittaa Vantaan ensi 

vuoden talousarvion läpikäynti. No, tää itse- 

[hiljaisuutta 0:35:07:4-0:35:21:4] 

0:35:21:4 Ritva Viljanen 

Anteeks, täs on nyt vähän teknisiä vaikeuksia, mutta kyllä tämä tästä. Eli lähetään 

liikkeelle Vantaan talousarvioon ja itse asiassa tää iloinen alku oli minusta aika 

hyväkin, koska talous- ja velkaohjelma, jota Vantaa teki vuodesta 2012-2017 ja nyt 

tuottavuus- ja kasvuohjelma vuodesta -20 ja vuoteen -23 saakka, niin on tehnyt sen, 

että pahimmat uhkakuvat eivät ole toteutuneet ja voidaan sanoa että Vantaan 

kaupunki on tällä hetkellä terveellä pohjalla. Emme ole enää kriisikunnan, lähellä 

kriisikuntaa, vaan normaali kaupunki. Sehän totta kai tarkoittaa, että talous on, rahaa 

ei haaskata ja tarkka täytyy olla, tuottavuudesta ja tehokkuudesta pitää pitää huolta, 

mutta meidän taseemme on vahvistunut sillä tavalla ja tilanne näyttää normaalilta 

luvuiltamme, vertaannumme normaaliin suureen suomalaiseen kaupunkiin. Toki on 

niin, että koronaepidemia luo edelleen epävarmuutta tulevaisuuteen, mutta kaupungin 

kasvu kuitenkin jatkuu. Kaupunki pitää investointitasonsa tässä budjetissa 

elvyttävänä, mikä on tärkeää poikkeuksellisen korkean työttömyystilanteen jatkuessa 

Vantaalla. Suuri asia tässä budjetissa on se että koronan toipumiseen panostetaan ja 

siihen panostetaan heti tämän kriisin jo tässä vaiheessa, emme jää odottamaan siihen 

ja se on ehkä yksittäisenä panostuksena kaikkein suurin eli Vantaa käyttää 18 

miljoonaa euroa vuosina -20-23 koronasta toipumiseen ja ensi vuoden budjetissa se 

on kaikkein suurin osuus. Öö, tavoitteena on että talous on tasapainossa vuonna -23 
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 ja viimeinen iso asia on tässä se, että toki valmistaudumme hyvinvointialueiden 

käynnistymiseen vuonna -23 alussa ja se vaikuttaa myöskin moneen taloudelliseen 

asiaan ja on iso muutos jota tehdään ensi vuoden aikana, kun 4200 työntekijää siirtyy 

hyvinvointialueelle, käydään muun muassa yli 2000 sopimusta lävitse, tehdään siihen 

liittyviä yhtiöittämisiä, katsotaan mitkä toiminnot on meiltä perusteltua myydä ja 

tietenkin arvioidaan myöskin mitä tehdään sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöille. 

Näitä kaikkia asioita tullaan käsittelemään nopeutetusti jo tän syksyn aikana. Mutta 

muutama sana ensin Vantaan toimintaympäristöstä, Vantaa kasvaa ja kehittyy ja jos 

katsotaan meidän isoja pääkeskuksia ja alueittaista näkymää, niin tässä ensinnäkin 

näkyy Tikkurila ja Tikkurilan vahva kehitys. Tässä tilanteessa kun on juuri vietetty 

teatterin juhlaa, kun Silkin ja joenrannan teatteritalo käynnisti toimintansa, niin ehkä 

siitä on hyvä aloittaa. Meillä on vahvana painopisteenä edelleen jokirannan 

kehittäminen, Vernissan remontointi etenee, sinne on tulossa sauna ja 

ravintolakeskus Heurekan eteen, sitä kilpailutetaan parhaillaan ja tällä alueella näitten, 

tanssiteatteri Raatikon ja Teatteri Vantaan lisäksihän on sitten myöskin lasten 

kulttuurikeskus Pessi, kaupungin uusi museo ja Heureka elikkä meille tulee tällainen 

vahva joenrantaan linkittyvä kulttuurinen keskus, joka samalla kunnioittaa Vantaan 

historiallisia juuria hienolla tavalla. Iso asia, vaikka ei toteudu missään tapauksessa 

vielä ensi vuonna, on osaamiskampus, mutta se suunnittelu kuitenkin etenee ja 

Vantaan Varian investoinnit ovat siinä pohjalla eli Vehkalan investointi etenee ensi 

vuonna ja samalla suuri, tää Varian toista investointia, osaamiskampukseen, niin ja 

sinne on tulossa myöskin uusi lukio. Samalla mietitään kasvupalveluiden sijoittamista 

ja (-torin) [0:39:22] ja monien muiden palveluiden kokoamista tänne 

osaamiskampukselle ja se saisi Vantaalta Tikkurilasta todella hienon alueen eli 

jokirannan täältä Jokiniemestä. Vantaa antaa siis tontin ja kaavan ja tuo 

osaamiskampukseen 1700 oppilasta ja houkutellaan parhaillaan muita kumppaneita 

mukaan. Tikkurilan keskustaa kehitetään, keskustan kehittämiskaava on valmistunut, 

kirkon korttelia rakennetaan vahvasti ja tossa kuvissa näkyy myöskin tää uusi Tikkuri, 

joka sekin on yksityinen hanke, mutta tulee muuttamaan hyvin paljon ja olemaan 

vahva uusi alue tänne Tikkurilan keskustaan. Tännehän suunnitellaan muun muassa 

kauppahallia, yritystiloja, lukuisia liike, ravintolatarjontaa. Uuden kaupungintalon, 

uuden toimitalon rakentaminen tän nykyisen kaupungintalon viereen alkaa ensi 

vuonna eli siinä jo alkaa myöskin rakentaminen. Vuonna -25 uusi toimitalomme sitten 

valmistuu. Hyvinvointialue, toivotaan että hyvinvointialue tekee investointeja tänne 
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 Vantaalle. Me ollaan (-) [0:40:37] hyvä lähtötulta ja lähtövauhtia sille elikkä Tikkurilan 

hyvinvointikeskusta suunnitellaan Tikkurilan keskustaan ja tärkeä olis myöskin, että 

hyvinvointialue toisi Tikkurilaan vanhusten palvelukeskus, niin ikään tänne Tikkurilaan. 

Osaamiskampus sijoittuu ratikan reitille ja yhdistää Tikkurilan ja Aviapoliksen, mutta 

niin myöskin hyvinvointialueen, hyvinvointikeskuksen suunniteltu sijainti olisi ratikan 

reitin varrella. Aviapolista kun katsotaan, että mitä sinne ollaan suunnittelemassa, niin 

tänään tehtiin tärkeä päätös juuri päättyneessä kaupungin hallituksessa, kun 

Pakkaksen kaava lähti katsottavaksi. Sinne on tulossa paitsi muumit, niin 

elämyspuisto, tapahtumakeskus, hyvin merkittävä, hyvin paljon varmasti matkailijoita, 

myös kansainvälisiä matkailijoita kiinnostava paikka tänne Tikkurilaan eli mä olen 

hyvin suurin odotuksin ja olen iloinen siitä että asia etenee. Tärkeää on myöskin tän 

Aviapoliksen keskustan Urban Blocksin rakentaminen. Siinähän tehdään 

ainutlaatuista aluetta, voi asua, Suomen toiseksi suurin bisnesalue, Suomen 

kansainvälisin bisnesalue, mutta samalla vihreä, käveltävä lentokenttäympäristö, 30 

lentokenttätoimijaa on tehnyt Green deal-sopimuksen sinne, jota kansainvälisesti 

olemme esitelleet hyvinkin paljon ja sen kehittäminen jatkuu. Hieman hetkeksi, joitakin 

investointeja keskeytyi, mutta olen iloinen siitä että esimerkiksi Suomen tuleva, 

meillähän on Suomen suurin hotelli nytkin Vantaalla, Flamingo, mutta vielä suurempi 

hotelli on sinne Aviapolikseen tulossa. Pääkatu rakennuksineen vahvis-, rakentuu eli 

Aviapolis Core alkaa siitä muodostumaan. Ilmailumuseo odottaa valtion päätöksiä, 

Vantaa on jo tehnyt omat linjauksensa ja me olemme valmiit ottamaan ne käyttöön 

heti kun valtio tekee omalta osaltaan ratkaisunsa. idässä tapahtuu niin ikään paljon. 

Odotettu uimahalli viimeinkin etenee, Elmo, sen rakentaminen alkaa ensi vuoden 

lopulla. Kuusijärven kehittäminen meidän kärkihankkeena niin ikään etenee, siitä on 

tulossa luontomatkailun ja virkistyksen helmi. Ihan tarkkaan ei tiedetä kuinka paljon on 

Kuusijärvessä vuosittain kävijöitä, mut mein arvio on et noin puolisen miljoonaa käy, 

et se on todennäköisesti meidän suurin, kävijämäärältään suurin matkailukohde tällä 

hetkellä. Ensi vuonna sinne on tulossa palvelun parantamista, uudisrakennusten 

tarveselvitys tehdään, sinnehän suunnitellaan tämmöstä hienoa Saunamaailma-

rakennusta, jonka havainnekuvan näette tässä. Hankesuunnittelu etenee, 

pysäköintialue laajenee, rakennetaan esteetön rantareitti ja esteetön grillipaikka sekä 

kilpailutetaan uudestaan palveluntuottaja. Hakunilan keskustan kehittämistä 

vauhditetaan, Hakunilahan kehittyy asuntorakentamiseltaan ensi vuonna vauhdilla, 

mutta sen keskustan kehittämistä pitäisi myöskin vauhdittaa. Hakunilan kartanoalue 
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 kehittyy, se on hieno, siel on avattu nyt Laila Pullisen kotimuseo, taidepuistohan on 

ollut jo vanhastaan ja se on saanut isot, itse asiassa niin ison kävijämäärän minkä se 

pystyy vastaanottamaan vuodessa. Urheilualueet, muraalit, lasten kulttuuritoimipiste, 

uutena tulee siis Hakunilan kartanoalueelle lasten kulttuuritoimipiste, jota 

remontoidaan parhaillaan vanhasta kartanosivurakennuksesta. Ratikka on olennainen 

osa myös Hakunilan ja Länsimäen kehittämistä. Länsimäen koivukylän ja Korson 

kaavarungot ovat valmistelussa. Läntisiä kasvuhankkeita, ja tässä havainnekuvia 

läntisestä Vantaasta, Kivistö on ollut meillä jo muutamana vuonna noipeimmin 

kasvava alue, niin se oli viime vuonnakin, kasvuprosentti oli jopa 9,8 eli 1500 uutta 

asukasta muutti vuoden aikana Kivistöön. Uusia asuntoja sinne tuli myöskin, viime 

vuonna kaikkein eniten eli 1144 kappaletta. Mutta se mikä on tärkeetä ensi vuotta 

katsoen, niin pitkään odotettu kauppa- ja palvelukeskus nyt viimenínkin valmistuu ja 

kun se valmistuu, niin Vantaan kaupunki siirtää sinne saman tien myöskin omia 

palveluitaan, kuten kirjaston, nuorisotalon ja toivomme että myös hyvinvointialue tuo 

sinne terveyspalveluita. (-) [0:45:05] innovaatiokaavaa valmistellaan ja sen jälkeen 

ryhdytään toteuttamaan Myyrmäen keskustaa, kehitetään hyvin voimakkaasti, 

Vehkalan työpaikka-alue siinä sivussa tulee laajenemaan ja tosiaan sinne Vehkalaan 

rakennetaan Varian uusi ammattikoulun toinen suuri päärakennus ja toinen tulis tänne 

Jokiniemeen. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo on hanke, joka tähtää vasta 10 päähän 

eli mutta koska nää on valtavan isoja hankkeita nää, ne vaatii pitkät suunnitteluajat ja 

pohdinnat, niin se suunnittelu menee jo tässä vaiheessa eteenpäin. Kun Vantaa näin 

kasvaa, niin se tietenkin vaatii paljon perusinvestointeja, uusia päiväkoteja valmistuu 

tai aletaan rakentaa, ensi vuonna 8 kappaletta. Koulujen isoja merkittäviä 

peruskorjauksia tehdään 3. Viime valtuustokaudella kun katottiin 4 vuoden tilannetta, 

meille viime valtuustokaudella muutti 20 000 vantaalaista, me rakensimme 20 

päiväkotia tai niiden merkittävää laajennusta, 2 uutta isoa koulua sekä 12 koulun 

merkittävää laajennusta ja samaan aikaan Vantaa vielä kykeni vähentämään 110 

miljoonaa euroa velkaa eli meillä on kyllä minusta Vantaalla talouden taistelutahtoa 

todella paljon, et minusta siinä mielessä Vantaa on selvinnyt tähän päivään hyvin ja 

toki täytyy samalla tyylillä jatkaa. Mut niin jatkuu Vantaan kasvukin, Vantaastahan ei 

voi puhua ilman että puhutaan kasvusta. Vantaa on kasvanut hieman yli 60 vuodessa 

15 000 asukkaan pienestä kunnasta Suomen neljänneksi suurimmaksi 240 000 

asukkaan kaupungiksi, joka tarjoaa asukkaille hyvät palvelut ja tulevaisuuden 

näkymiä. Meidän tilastotoimi on edelleen sitä mieltä, että nyt koronan aiheuttamasta 
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 muuttoliikkeen hidastumisesta huolimatta, et väestökasvu tulee kuitenkin, kun 

katsotaan 10 vuotta tästä eteenpäin, jatkumaan tasaisena. Kasvua kertyy 

todennäköisesti siis vuosikymmenessä noin 50 000 lisää tänne Vantaalle, kun 

katsotaan tonne vuoteen 2030 saakka. Mut ihan tässä lähivuos-, tänä vuonna ja ensi 

vuonna, tässä näkyy tämän vuoden luvut, niin tilanne on poikkeuksellinen eli Vantaan 

kasvu on ollut tänä vuonna suurista kaupungeista neljänneksi nopeinta, Vantaa on 

menettänyt väestöä kuntien välisessä nettomuutossa, samoin kuin Espoo, Helsinki ja 

Turku. Kiinnostavaa on myöskin se, että suurista kaupungeista Kuopiossa, Lahdessa 

ja Porissa luontainen väestölisäys on jo negatiivinen, joka on suurelle kaupungille 

hyvin poikkeuksellinen tilanne. Väestön keskittyminen muutamaan suurimpaan 

kaupunkiin perustuu kuitenkin moneen tekijään ja on ilmiönä niin vahva, että näitä 

muutoksia pidetään vain tilapäisinä. Eli ensi vuonna meidän arvion mukaan 

palvelutarve kasvaa, 2800 uutta asukasta muuttaa meidän arvion mukaan ensi 

vuonna Vantaalle, varhaiskasvatukseen siis tulee 200 uutta lasta ja peruskouluihin 

250 ja vanhuspalveluihin tehostetun asumispalvelun asiakkaita on tulossa 70 lisää. 

Korona kuritti kyllä Vantaata ja työttömyyttä lisäsi hyvin poikkeuksellisella tavalla. 

Meillähän on työpaikoista 40 % Aviapolis-alueella ja se todella näkyy sitten myöskin 

meidän luvuissa. Tällä hetkellä työttömyysaste on meillä 13 %, täs on syyskuun 

27.päivä elikkä täsmälleen 13,3 ja työttömiä on hieman yli 17 000. Lähtötilanne oli siis 

vuonna 2019, työttömyysaste 8,5 % ja työttömien määrä noin 10 000. Eli työttömyys 

oli keväällä -20 pahimmillaan yli 20 %, et siitä ollaan tultu kuitenkin jonkin verran alas. 

Mutta meidän työttömyyden lasku vuoden takaisesta on Vantaalla ollut suurten 

kaupunkien hitainta ja tähän vaikuttaa varmasti tämä lentokenttätilanne, että 

matkustaminen ei ole vielä Suomeen elpynyt. Vantaan työttömyys oli elokuussa 

kuuden suurimman kaupungin korkein, kun se on aikaisemmin ollut kuuden 

suurimman kaupungin alhaisimpia. Espoo on yleensä ollut se alhaisin ja me ollaan 

oltu toiseksi alhaisin. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrät, niin nuorisotyöttömyys 

on onneksi pysähtynyt, se on siis tasaantunut, mutta valitettavasti jäänyt liian korkealla 

tasolle. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut koko koronan ajan, se alkoi jo aikaisemmin, 

jo viime vuoden puolella, kun me odotettiin et se tulee, pitkäaikaistyöttömyys alkais 

tämän vuoden puolella, mut se muodotui nopeammin pitkäaikaistyöttömyydeksi ja nyt 

näyttää, että suurin osa työllisyyden parantumisesta on tullut lomautettujen määrän 

vähentymisestä eli kokonaan työttömäksi jääneet näyttävät työllistyvän hitaasti ja 

rakenteellinen työttömyys uhkaa nyt jäädä korkealle tasolle ja tämä näkyy myöskin 
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 Vantaan budjetissa eli tänä vuonna meillä on työttömyysturvan maksut korottuneet yli 

budjettiarviomme jo 7 miljoonalla eurolla, vaikka me arvioimme budjetin 

poikkeuksellisen korkealle tasolle tänä vuonna ja näyttäis että kasvu jatkuu edelleen 

ensi vuonna. Mutta asuntotuotanto on palaamassa kasvu-uralle. Meillä oli vuosina -20 

ja tänä vuonna hieman matalampi taso, mutta ensi vuonna näyttäis että kasvu-ura 

jälleen palaa. Vuosi 2019 oli meillä ihan käsittämättömän suuri asuntorakentamisessa 

eli kun valmistui yhden vuoden aikana yli 5000 asuntoa, tähän lukuun ei varmaan 

pitkään aikaan palata, mutta meillä on syyskuun loppuun mennessä tänä vuonna jo 

valmistunut yli 2200 asuntoa ja on oletettavissa et määrä nousee siis loppuvuoden 

aikana tästä vielä. Ensi vuonna oletamme, että asuntotuotanto on noin 4000 tasolla ja 

se näyttää olevan sellainen lähiaikojen normaali määrä Vantaalla. Yritykset ja 

työpaikat toipuvat niin ikään, on ollut hienoa kuulla että toipuminen etenee nopeammin 

kuin aikaisemmissa ennusteissa odotettiin. Suomen BKT:n arvioidaan parantuvan 

ensi vuonna 2,9 %. Eurooppa näyttää nousevan vieläkin nopeammin kuin Suomi, et 

siellä on ennustettu 4,4 %, mutta meillä siis 2,9. Teollisuus sekä tukku- ja 

vähittäiskauppa selvityvät hyvin koronakriisistä, mutta palveluissa ja rakentamisessa 

näkyy meillä edelleen pudotusta. Mutta viime vuoden lopulta jo yritysten liikevaihto 

alkoi elpyä ja se näkyy meillä sitten myöskin kunnallisveron tuoton parantumisena tai 

se ei pudonnut niin paljon kuin pelättiin. Yritystoiminta tosiaan on viime vuodet ollu 

Vantaalla myötätuulessa, niin kuin näistäkin luvuista näkee. Työpaikkamäärä on 

kasvanut nopeasti ja työpaikkaomavaraisuus on hyvällä tasolla. Uusia yrityksiä on 

perustettu ripeään tahtiin ja yritysten määrä on kasvanut huomattavasti. Nyt tämän 

vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ensimmäisen kolmen kuukauden aikana meillä 

on perustettu siis yrityksiä tänä vuonna 608 jo. Näähän on valtaosin varsin pieniä, mut 

kuitenkin 608 pelkästään kolmen kuukauden aikana. Valitettavasti me ollaan 

riippuvaisia tilastokeskuksen työpaikkamääräkehityksestä ja nämä tilastot kyllä laahaa 

armottomasti jäljessä eli meidän tuoreimmat tiedot on vuodelta 2019, et tässä ei näy 

koronaa lainkaan, mut kyllä kannattaa huomata, tää on huikea kehitys eli vuonna 

2000-2019, 19 vuoden aikana Vantaalle on tullut yli 32 000 uutta työpaikkaa. 

Työpaikkakehityksessä tähän saakka Vantaa on ollut ihan omaa luokkaansa. 

Meillähän oli tässä muutama vuosi, että kun me sanoimme että meil on kaks kertaa 

niin suuri työpaikkakehitys kuin viidessä suurimmassa kaupungissa yhteensä, niin 

siinähän ei ollut liiottelun häivääkään. Sitten mennään talousarviolukuihin. Tässä on 

ensin teille veropuu ja mul on se käsitys että tämä annetaan teille myöskin printtinä, 
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 koska valitettavasti tää on nyt liian pieni, että tästä ette nää, mutta tässä näkee mihin 

nämä eri verotulot käytetään, että kun tätä analysoi, niin se on minusta hyvinkin 

mielenkiintoinen. Suurimmat tuloerot on tietenkin verotulot, käyttötalouden 

toimintatulot ja sitten kolmantena on valtion osuudet, mutta meillähän on verotulot noin 

70 % meidän budjetista ja käyttötalouden toimintatuotot on noin 20 %, valtion osuudet 

on ollu siinä 10 %, nyt korona-aikana kun on tullut ylimääräisiä tukia, niin vähän 

enemmän. Menot tietenkin sosiaali- ja terveydenhuolto, kasvatus ja oppiminen ja 

kaupunkiympäristö. Tän talousarvion keskeisimmät asiat ehkä tiivistyy näihin 

kolmeen, tuottavuus- ja kasvusuunnitelma, nyt viedään tuottavuus- ja kasvuohjelma 

loppuun ensi vuonna. Tulen tekemään ehdotuksen niistä säästökohteista ja 

tasapainotusohjeista jolla viedään tämä lähes 80 miljoonan euron tasapainotus 

päätökseensä. Ja minusta tää on ollut hieno saavutus, että siinä tilanteessa viime 

vuonna -20 keväällä, kun yhteiskunta sulkeutui, työttömyys pomppasi yli 20 %, meillä 

alkoi verotulot, näkyi et ne alkaa romahtamaan, niin mehän tehtiin ensimmäinen 

jarrutus, 28 miljoonaa euroa, tänä vuonna jatkettiin vielä kovemmalla, 41 miljoonaa 

euroa ja ensi vuonna se olisi 10,5 miljoonaa euroa ja se olis tärkeetä että se viedään 

loppuun ja niin että puolet jää pysyväksi säästöksi, jotta selvitään myöskin siitä ajasta 

kun meidän veroprosentti putoaa 6,61. Toipumissuunnitelma on siis yksittäinen suurin 

erä täällä, joka erottuu eli 18 miljoonaa euroa tulee käyttötalouteen lisää, jolla 

palveluvelkaa ja oppimis- ja muita vaikutuksi korjataan ja tietysti tää 

hyvinvointialueitten aloittaminen. Meillä ei ole nyt kaupunkistrategiaa, muuten 

näyttäisin sen lähtökohdat, mutta valtuustosopimushan antaa meille lähtökohtaa tän 

budjetin valmisteluun. Tässä todetaan, et verokorttia ei siis enää käytetä, veroja ei 

koroteta ja itse asiassa kun tänään kaupunginhallitus teki ehdotuksen valtuustolle, 

mikä on meidän vero, niin se on samalla siis myös ensi vuoden päätös, jolloin 

päätetään vuodesta -23, et meil ei oo mitään päätösvaltaa siinä ensi vuonna, koska 

se tulee laista sitten suoraan, sen täytyy olla tämä sama mikä nyt on tänä, tänään ja 

tänä syksynä päätetään. Vuosikatteella ohjataan meidän budjettia ja vuosikate 

nostetaan vuoteen -23 mennessä niin korkealle ettemme enää velkaannu ja se on 

tärkeetä, me ollaan siinä hyvin menossa. Tarpeetonta omaisuutta myydään ja tuodaan 

käsittelyyn omaisuuden myyntiohjelma, tulojen lisäysohjelma sekä sotekiinteistöjä 

koskevien toimenpiteiden arviointi. Investoinnit nousevat edelliseen valtuustokauteen 

verrattuna 100 miljoonaa euroa. Taso pidetään siis elvyttävänä ja lainojen määrä 

ohjataan keskiarvolla per asukas ja ylärajaksi on asetettu 4200 euroa per asukas. Ja 
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 näyttäisi nyt tulevien vuosienkin ennusteet, vuoteen -25 ulottuvissa ennusteissa, et 

näin todella tulee tapahtumaan. Meidän keskeisiä tunnuslukuja on tässä, 

asukasmäärä ensi vuonna tulee olemaan 243 370. Tulemme tekemään ensi vuonna 

alijäämäisen budjetin. Tätä alijäämää nyt lisää siis tämä koronan toipumissuunnitelma, 

jonka osuus on 11,5 miljoonaa tästä alijäämästä, mutta se kannattaa tehdä, se on 

tilapäinen, se tilapäisesti heikentää meidän tulosta, mutta on tarpeen toiminnallisesti, 

että palveluvelkaa kurotaan umpeen. Toisaalta kun pahimmat uhkakuvat eivät 

toteutuneet, niin meil on mahdollisuus ottaa tämän verran tilikauden alijäämää 

vastaan. Tuo veroprosentin tuotto on meillä jonkin verran korkeampi kuin esimerkiksi  

4 vuotta sitten, et se on nyt 51,3 miljoonaa euroa. Kun katotaan tunnuslukuja asukasta 

kohden, niin kunnallisveron tuotto per asukas on 4002 euroa. Toimintakulut osoittaa 

sen että kuinka paljon meidän palvelut ovat asukasta kohden elikkä 7598 eli tän verran 

oppimispalvelut, sosiaali- ja terveydenhuolto, kirjasto, nurmikon leikkuu ja kaikki 

mahdollinen palveluntuotanto on per asukas. Lainakanta on meillä per asukas 3953 

euroa, tässä on otettu lainanottovaltuuksilla maksimi määrä, todellisuus 

todennäköisesti tulee olemaan kuitenkin alhaisempi. Talousennuste on, että tämän 

vuoden vuosikate tulee olemaan 98,5, olemme hyvin tyytyväisiä siihen että valtio on 

nyt luvannut korvata koronakorvaukset täysimääräisesti, mutta saattaa olla niin et 

viimeiset tilitykset menevät ens vuoden puolelle, mut joka tapauksessa oli tärkeää että 

koronakorvaukset saadaan. Ja tilikauden alijäämä tulee olemaan -10 miljoonaa euroa 

ja tässä kannattaa nyt muistaa, et täs on 41 miljoonaa euroa meidän omaa 

tasapainotusta, jos ei sitä olisi tehty, niin meidän tuloshan olis erittäin paljon huonompi 

eli et me ollaan kuitenkin selvitty nyt näistä uhkaavista vuosista varsin, näyttää et 

selvitään varsin hyvin kuitenkin. Lainamäärämuutos jäänee todella paljon alle tämän, 

et tää on nyt niitä lainanottovaltuuksien enimmäismäärä, koska me pidetään 

lainanottovaltuudet aika korkeana, koska kassaa ei kannata pitää talletusmaksujen 

takia kovinkaan isona. Tuloslaskelma, kun katsotaan siis ensi vuoden budjettia, 

vuosikate. Meillä oli tavoitteena 94, täs tulee nyt toteutumaan 91 ja se laskee tässä 

sen takia että meillä on koronatoipumisohjelma 11,5 miljoonaa euroa. Se laskee 

meidän vuosikatetta elikkä on lähdetty niin, että täs on lähtökohtana 94 elikkä 

tuottavuus- ja kasvuohjelman mukainen vuosikate ja sitä voidaan heikentää 

ainoastaan tämän koronatoipumisohjelman verran. Verotulot kasvavat 3,5 %, valtion 

osuudet kasvavat 10,6 %, kuntien valtion osuuksia tosi asiassa leikataan, koska öö, 

noita, valtiohan ei korvannut meille kustannuksien mukaisia, vaan teki ylimääräisen 
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 valtion osuuden korotuksen, kun hinnan tarkistukset olisivat edellyttäneet 552 

miljoonan euron valtionosuuskorvauksia, niin tää valtion osuuden korvauskorotus jäi 

246 miljoonaan euroon. Mutta sillä korvataan kuitenkin kuntien uusia ja laajentuneita 

tehtäviä 112 miljoonalla eurolla ja sisältää indeksikorotuksen, ja näkyy meillä siis 

valtionosuuksien lisääntymisenä ensi vuonna. Täällä näkyy myöskin nää edelli-, 

seuraavat vuodet ja näytän tossa myöhen graafeja, niin näkyy vielä lisää paremmin, 

mut täs on nyt ensimmäistä kertaa siis laskettu vuoden -23 kaupungin talousarvio 

ilman sosiaali- ja terveystoimia ja niin kuin näistäkin luvuista näkyy, niin luvut näyttää 

hyvinkin erilaisilta ja nyrkkisääntönä voi sanoa että kun lasketaan verot, kaikki 

verotulot ja valtion osuudet yhteensä, niin ne puolittuu, ne käytännössä puolittuu 

nykyiseen verrattuna. Toimintakulut kasvavat tässä 1,1 % ja kate heikkenee 5,6 %. 

Tuottavuus- ja kasvuohjelman talouden tasapainotus, miten se on tehty, näkyy näissä 

kuvissa. Vuonna -20 karsittiin investointeja 23 miljoonaa euroa sekä sitten tehtiin 5 

miljoonan euron käyttötalouskarsinnat. Tänä vuonna pääpainona on ollut 

kiinteistöveron korotuksessa, joka tuo siihen noin 18 miljoonaa euroa ja maan myynnin 

ja omaisuuden myynnin tuloja kasvatetaan 14 miljoonalla eurolla ja lisäksi toimialat 

ovat tehneet 8 miljoonan euron edestä käyttötalouden säästöjä. Ensi vuonna 10,5 

miljoonaa on siis tavoitteena ja vuonna -20 pyritään saamaan vuosikate tohon 120 

miljoonaan euroon ja vielä vuonna -25 nostamaan 130 miljoonaan euroon, joka 

tarkoittaa sitä että kaupunki ei siinä tilanteessa enää velkaannu eli tämä on tärkeä 

viedä loppuun. Ja tässä on ehdotuksia ensi vuoden tuottavuus- ja kasvuohjelman 

toteuttamisesta. Suomessa on vain 55 kuntaa 309:stä, joka maksaa kodinhoitotuen 

päälle vielä kuntakohtaista lisää ja valtaosa näistä kunnista on varsin pieniä. Kun 

verrataan kuutta suurimpaa, Tampere on poistanut Tampereen lisän, Turku on 

poistanut Turku-lisän, Espoon talousarvio sisältää Espoo-lisän poistamisen, Helsinki 

maksaa tätä Helsinki-lisää vain käytännössä yhden kuukauden verran ja sen jälkeen 

(siltä ajalta) [1:04:26] on poistanut sen, Oulu maksaa 80 euroa kuukaudessa. Kun 

katsotaan, kasvatus ja opetus on meidän suurin toimiala, siel on, ja kun puhutaan 

talouden tasapainottamisesta ja säästöistä, niin on tärkeätä et kasvatus ja opetus on 

siinä mukana. Siellä muut vaihtoehdot, joista on tehty ja toki on arvioitu, kuten 

esimerkiksi ryhmäkokojen suurentaminen olis minusta huomattavasti vaikeampi 

toteuttaa kuin tämä kotihoitotuen lisän poistaminen, öö, Vantaa-lisän poistaminen. 

Kodinhoitotukihan siis jää, sen kokonaismäärä on meillä 15,5 miljoonaa euroa ja se 

maksetaan toki. Sen lisäksi maanmyyntituloja pyritään lisäämään, kasvattamaan 3 
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 miljoonalla eurolla. Me käydään lävitse sote-kiinteistöjä, esimerkiksi Vantaan, 

Katariina Rinne, Vantaan Sepänpuistoa arvioidaan ja niiden myyntiä, kun Vantaa 

muuttaa tonne uuteen toimitaloon -25, jo hyvissä ajoin meidän täytyy vapautuvia tiloja 

lähteä myymään ja siirtyä vaikka tarvittaessa joksikin aikaa vuokralle, mutta ettei 

synny sellaista tilannetta et meil jää tyhjää tilaa käteen. Yhtiöitten myyntiä myöskin 

pitäisi tehdä ja tällä hetkellähän meil on Kaunialan sekä liiketoimintaa että 

kiinteistömyynnissä sekä työterveys on myynnissä, et me käydään tällä hetkellä 

sopimusneuvotteluja jo niistä. Näin muodostuisi tämä 10,5 miljoonan 

tuottavuusparannus ensi vuonna, tasapainotus ensi vuodelle minun ehdotuksessani. 

Kokonaiset tulot ja menot, meidän suurimmat tulot ovat siis tosiaan verotulot, 

toimintatulot, valtion osuudet ja menoissa meidän suurimmat menot ovat palveluiden 

ostot, henkilöstömenot sekä vuokrat. Toimialoittain tietenkin sosiaali- ja 

terveystoimijoita, viimeinen budjetti (--) [1:06:33] terveystoimi on meillä mukana, niin 

on 42 % meidän budjetista, kasvatus ja oppiminen on 27, siitä tulee ylivoimaisesti 

suurin budjettiosuus vuoden -23 jälkeen ja kaupunkiympäristö on 14 %, 

kaupunkikulttuuri 8 %. Ja kun katotaan sit toimintamenoja ja vertailukelpoisia 

kasvuprosentteja toimialoittain, niin voidaan havaita et tietenkin sosiaali- ja 

terveystoimen kasvu on kaikkein suurinta, se kasvaa 7,5 %, kun oma toiminta ilman 

erillis, erikoissairaanhoitoa. Kasvatukseen ja oppimiseen kasvuprosentti on 3 %, 

suurin kasvu johtuu oppilasmäärän kasvusta, 250 oppilasta ja toipumissuunnitelma, 

koronan toipumissuunnitelma tuo sinne myöskin lisärahoitusta 4,3 miljoonaa sekä 

sitten valtiolta saadut hankerahat, jotka kohdistuu niin ikään koronan toipumiseen, niin 

4,6 miljoonaa euroa. Kaupunkikulttuuri kasvaa 2,7 %, kaupunkiympäristö 1,7 ja siellä 

suurin erä ehkä on tämä HSL:n kuntaosuus, 5,8 miljoonaa, kun joukkoliikennettä on 

käytetty vähemmän, niin kuntaosuudet kasvavat. Kaupunkistrategian ja (-) [1:07:55] 

prosentti, kasvuprosentti näyttää hurjalta, mutta täs on, me olemme, öö, 

palkkavarauksen, kaikkien toimialueitten osalta budjetoineet kaupunkistrategiaa 

johtoon. Nyt kun ei olla vielä sopimusta tehty, niin me olemme varautuneet siihen jo 

etukäteen, et se on budjetoitu tässä budjetissa tänne kaupunkistrategian johtoon. Sen 

lisäksi siellä on (sosterin) [1:08:17] Apotin tietotekniikkakulut, kasvatuksen ja 

oppimisen 2. asteen maksuttomuuden tietotekniikkakulut, jotka molemmat ylittävät tai 

siis jo yhteensä yli 3 miljoonaa euroa. Toipumisohjelman osana olemme tarjoamassa, 

ehdottomassa koko kaupungin henkilöstö saisi liikunta- ja kulttuuriedun, sen hinta on 

meillä miljoona euroa. Ja se neljäs iso erä siellä on työmarkkinatuen kuntaosuus, 
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 jonka ennakoimme kasvavan edelleen ensi 4 miljoonalla eurolla. Jos katotaan sitten 

verotuloja, niin pääviesti on se et verotulot kaiken kaikkiaan siis tulevat puolittumaan 

pitkällä aikavälillä. Täs on nyt tämän vuoden päätetyt veroprosentit ja nämä ovat siis 

myöskin ensi vuonna päätettävät, tai meidän ei tarvii tehdä oikeastaan, kunnallisveron 

osalta ei siis tarvii tehdä päätöstä lainkaan, koska se tulee suoraan laista, se on nyt 

tämä sama, mutta siitä vähennetään tää 12,39, jolloin meidän kunnallisveroprosentti 

on ensi vuonna, tai vuonna -23 6,61. Kunnallisveron kehitys, kun katsotaan eteenpäin, 

niin meil on tänä vuonna kunnallisveroissa jopa 7,5 % kasvu. Se johtuu siitä, että tässä 

on aikaisempina vuosina ollut tuloutuksissa myöskin jonkin verran ongelmia ja vero-

oikaisut pienenevät, että tässä näkyy oikea kasvu, mutta myöskin siinä että nyt tänä 

ja ensi vuonna palkkasummat kasvavat ja kasvuprosentti on varsin iso ja sen jälkeen 

sitten tää 9, lähes miljardi muuttuu 408 miljoonaksi euroksi elikkä se käytännössä 

puolittuu, yli puolittuu. Yhteisöverossahan on ollut tänä, viime ja tänä vuonna kuntien 

jako-osuutta on nostettu tilapäisesti 10 % ja se näkyy meillä selkeänä yhteisöveron 

todella isona kasvuna tossa, varsinkin tänä vuonna, mutta se poistuu ensi vuonna, sitä 

ei enää ole, jolloin lasketaan ihan normaali, saadaan normaali yhteisövero-osuus ja 

sen jälkeen hyvinvointialueuudistuksen alkaessa sitä leikataan edelleen 30 %. 

Kiinteistöveroa ei sinänsä leikata, tässä näkyy että me nostimme tälle vuodelle 

kiinteistöveroa ja sinänsä me lähdemme siitä näkymästä, et se jonkin verran nousee, 

ei vero nouse, vaan se että rakentaminen jatkuu täällä, niin se lisää meidän 

kiinteistöveron tuottoa. Kiinteistöveroa ei vuonna -23 leikata, mutta ne otetaan mukaan 

valtion osuuksien verotulon tasauksen piiriin ja ne vaikuttavat siten valtion osuuksien 

määrään. Eli me olemme verotulon tasausta tänä vuonna, maksamme muille kunnille, 

me lähetetään tästä meidän kuntaverosta 37 miljoonaa euroa muille kunnille, niin jos 

mein kiinteistövero lisääntyy ja se lisää, kasvattaa meidän tätä verotulon tasausta mikä 

me osoitetaan muille kunnille elikkä vähentää meidän tuloja. Eli tavallaan sekin on 

tässä leikkauksessa nyt mukana. Valtion osuuksien kehitys on, tosiaan valtion osuudet 

kasvavat ensi vuonna hyvinkin reippaasti. Siinä on siis mukana kehysriihessä päätetty 

246 miljoonaa ja siitä Vantaan osuus, indeksikorotus, mutta myöskin sitten uusiin 

laajentuviin tehtäviin on tullut valtiolta rahoitusta, vanhuspalvelulaki, 

asiakasmaksulain, lastensuojelun jälkihuollon laajennukseen, seulontaohjelman 

laajennukseen, lastensuojelun henkilöstömitoitukseen, opiskelija- ja oppilashuoltoon, 

varhaiskasvatuksen tukeen, oppivelvollisuuden laajentamiseen ja sitten kunnille sote-

uudistuksen valmisteluun, mut tässä tää summa on hyvin pieni elikkä sote-
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 uudistuksen valmisteluun kunnille osoitettiin, kaikille Suomen kunnille yhteensä 2 

miljoonaa euroa ja kun te laskette siitä 4 %, niin se ei oo kovin montaa tuhatta euroa 

mikä tulee Vantaalle. Meidän kuntaveroa, valtion osuuksia kuitenkin kaiken kaikkiaan 

siis leikataan, koska kustannusten jaon tarkistusta ei tehdä, tehty ja sen suuruus olisi 

ollut 552 miljoonaa euroa. Verorahoitus, koko verorahoitus kasvaa ensi vuonna 66 

miljoonaa euroa eli 4,8 % yhteensä ja sen jälkeen käytännössä puolittuu. Koronan 

toipumiseen osoitetaan 18 miljoonaa euroa tässä kaupunginjohtajan esityksessä ja 

siinä suurimmat on tietysti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, oppimisvajeen 

paikkaaminen, varhaiskasvatuksen tukeminen ja sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen 

hoitovelan kiinni kurominen. Jonkin verran rahoitusta menee myöskin työllisyyden ja 

yritysten elpymiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, osallisuuteen, monikieliseen 

viestintään ja sitten tosiaan henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen tulee tämä miljoonan 

euron liikunta- ja kulttuurietu. Jos katsotaan tätä toimialoittain, niin tässä näkyy, 

toipumissuunnitelmaan on käytetty tänä vuonna jo 3,7 miljoonaa euroa, ensi vuonna 

11,3 ja vuonna -23 ehdotetaan et sitä jatkettaisiin vielä 3,7 miljoonalla eurolla. Vantaan 

kaupungin investointitaso nousee nyt tällä valtuustokaudella 100 miljoonalla eurolla, 

tämä oli valtuustosopimuksessa eli taso on elvyttävä. Me rakennetaan, ensi vuoden 

suurimmat investoinnit ovat kaupungin uuden toimitalon rakentaminen, alkaa 8 uutta 

päiväkotia, 3 koulun peruskorjaus, Elmon uimahallin suunni-, öö, itse rakentaminen, 

alkaa ensi vuonna ja Vantaan ratikan suunnittelu jatkuu. Ja luettelona 

uudisrakennuskohteet, ihan et mitkä ne ovat, näkyvät tässä. Ja merkittävimmät 

korjausrakennuskohteet näkyvät tässä, tässä myöskin siis korjausvelkaa kurotaan 

umpeen ja julkisen käyttöomaisuuden merkittävimmät, isoimmat investoinnit ovat 

tässä eli kehä kolmonen, öö, sen parantamishanke yhdessä valtion kanssa. Meidän 

osuus on tässä kaiken kaikkiaan ollut 8 miljoonaa euroa, siitä viimeinen osa tulee nyt 

ensi vuonna, niin toteutettiin nopeutetusti, ei 3 vuodessa, vaan 2 vuodessa, niin et se 

valmistuu jo ensi vuonna. Tosiaan Vantaan ratikan suunnittelu on 9,3 miljoonaa, kehä 

kolmoseen vähän yli 2 miljoonaa, Elmon urheilupuiston rakentamiseen vaatii 

miljoonan ensi vuonna, Hakunilan urheilupuisto 2 miljoonaa ja Kuusijärven ulkoilualue 

miljoonan. Vantaan investointi (--) [1:15:28] tosiaan jonkin verran korkeampi ja se 

näkyy täällä investoinnin kokonaismenoissakin, 157 miljoonaa euroa ja 

rakentamisinvestointien osuus on 88 miljoonaa euroa ja kunnallistekniikka, kadut ja 

puistot 39 miljoonaa euroa. Vuosikate on meillä melko lähellä poistoja, mut siinä on 

vielä parantamisen varaa, että on tärkeää viedä tätä ohjelmaa eteenpäin, että 
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 päästään siihen tavoitetasoon, 130 miljoonan euron vuosikatteeseen, vuonna -25, (-) 

[1:16:06] tärkee. Lainanotto on maltillista, me olemme tosiaan vuodesta 2015 alkaen 

vähennetty Vantaan pitkäaikaisia lainoja yhteensä 220 miljoonalla eurolla ja tässä on, 

tälle vuodelle nyt näkyisi 40,5 miljoonan euron lainanotto, mutta tässä on lainanottojen 

enimmäismäärä, todennäköisesti näin suuria lainoja ei oteta ja myöskin ens vuodelle, 

niin me pidetään valtuudet varsin korkealla tasolla, jotta voidaan kuukausikohtaista 

vaihtelua hoitaa, mutta todennäköisesti, lainanottovaltuuksia, ei näin korkeita kyllä 

käytetä elikkä tilinpäätöksessä palataan sitten näihin todellisiin toteutumiin. Mut 

näilläkin luvuilla, vaikka lasketaan netto lainanottovaltuuksia maksimimäärällä ja me 

pidetään tossa lainanottovaltuudessa noin 20 miljoonan euron puskuria mukana, 

vuosittain yllättäviä tilanteita varten, niin meidän suunnittelukaudella ja 

valtuustokaudella pysytään tossa noin, enintään miljardissa lainanoton määrässä ja 

kun katotaan asukaskohtaista lainakantaa, niin ollaan tehty huomattava vähennys, et 

meil on nyt asukaskohtainen lainamäärä tänä vuonna 3737 enintään, ehkä jää tästä 

jonkin verran allekin ja enintään ensi vuonna 3900. Meil on korkeimmillaan ollut 

asukaskohtainen lainamäärä yli 5000 euroa per asukas ja kun valtuustosopimus 

sanoo, että 4200 per asukas on enimmäismäärä, niin näyttää että me ollaan hyvin 

turvallisella pohjalla kuitenkin tänä, tällä valtuustokaudella. Tosiaan kassavarat on, 

pidetään pienenä, koska tänä päivänä julkiset yhteiset joutuvat maksamaan 

talletusmaksuja ja se ei ole järkevää ja et kassaa pyritään, pidetään noin 50 

miljoonassa eurossa ja tilapäisiä vaihteluita hoidetaan näillä lainanottovaltuuksilla, 

kuitenkaan, pitkäaikaista lainaa pyritään välttämään. Hieman vielä vilkaistaan, 

torstaina tulee tarkemmat selvitykset toimialoista, mut jos hyvin lyhyesti vielä katsoo 

näit toimialakohtaisia tilas-, palveluita et mitä siellä tapahtuu, niin sosiaali- ja 

terveystoimessa on siis kaikkein suurin osuus tätä koronan toipumisohjelmaa. Siellä 

pyritään palveluiden saatavuutta parantamaan nopeuttamalla terveysasemien 

vastaanotoille pääsyä. Lapsiperheiden hyvinvointia tuetaan muun muassa 

vahvistamalla lapsiperheiden kotipalvelua ja laajennetaan perhekeskustoimintaa. 

Nuorten hyvinvoinnin tukemista, nopeutetaan palvelujen piiriin pääsyä ja tarjoamalla 

matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Ikääntyneiden kotona asumisen 

tukemista laajennetaan kotiin vietävillä palveluilla ja tosiaan niihin painopiste on hyvin 

paljon koronaepidemian jälkihoidon (-) [1:19:27] suunnitelman toteuttamisella. Täs on 

meidän sosiaali- ja terveystoimen tunnuslukuja. Meillähän on 7 terveysasemaa, joissa 

käy 280 000 vantaalaista vuodessa, 80:ssä oppilaitoksessa on noin 80 000 
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 opiskeluterveydenhuollon asiakasta ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen 

piirissä reilut 6 % yli 75-vuotiaista. Kasvatus ja oppiminen, siellä monimuotoista tukea, 

tulee monimuotoista tukea koronasta elpymiseen, lisätään oppilaiden saamaa tukea 

muun muassa kasvattamalla laaja-alaisia, erityisopettajien lukumäärää, 

resurssiopettajia lisätään, koulunkäyntiavustajia lisätään sekä tehdään jakotunteja, 

jolloin oppilaat ovat normaalia pienemmissä opetusryhmissä. Myöskin kieli- ja 

kulttuuriryhmien oppilaanohjaajia ja tukiopetusta lisätään. 2.asteella kohdistetaan 

erityisesti hyvinvointi- ja oppimisvajeen paikkaamiseen lisärahoitusta sekä lukioiden 

koronarahaan että Variaan tulee myöskin tätä koronarahaa, lukioissa että Variassa on 

mahdollista näin lisätä opetuksen määrää esimerkiksi jakamalla isoja ryhmiä 

pienemmiksi ja tarjoamalla aikaisempaa enemmän tukiopetusta. Tunnuslukuja, meil 

on perusopetuksessa 24 300 oppilasta, puhuvat 140 äidinkieltä, lukioissa 4000 

opiskelijaa, ammatillisessa koulutuksessa 3500 ja varhaiskasvatusikäisiä lapsia meillä 

on 16 400, joista varhaiskasvatuksessa on 12 800. Kaupunkiympäristö tosiaan, 

Vantaa painottaa keskustojen kehittämistä, Vantaan ratikan suunnittelu etenee, 

toimitalon rakentaminen alkaa ja mä kävinkin nämä isoimmat investointihankkeet 

tässä jo aiemmin lävitse. Tunnuslukuja, ensi vuonna pitäisi saada maanmyyntivoittoja, 

maanvuokraustuloja 44 miljoonalla eurolla. Uutta asuntokerrosalaa on valmistumassa 

240 000 (-) [1:21:48] ja toimitilaa 955 000 neliömetriä. Meillä on 1600 kilometriä latuja 

ja kunnossapidetään 860 hehtaaria puistoja, hoidetaan 3000 hehtaaria metsiä ja 

viljellään 350 hehtaaria peltoja, et meil on myöskin aika iso maa- ja metsätila täällä 

Vantaan kaupungin omistuksessa. Kaupunkikulttuuri, siel on koronasta toipuminen 

myöskin, jalkautuvaa nuorisotyötä lisätään, hyvinvointimentorointi jatkuu ja 

vakinaistetaan oppilaitosnuorisotyö. Lasten kulttuurin toimipiste tulee siis 

Håkansbölen kartanoalueelle ja Hakunilaan avautuu tekojäärata, Vernissan 

peruskorjaus alkaa ja myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa jatketaan, sehän keskeytyi 

osin nyt koronan aikana, kun toimenpiteitä ei kyetty toteuttamaan. Ja tunnuslukuja, 

kirjastossa meillä kuitenkin aika hyvin, et melkein 2 miljoonaa kävijää vuodessa, 

Yhteisen pöydän ruoka-apua tarvitsee 6000 käyttäjää viikossa ja nuorisotiloissa meil 

on 250 000 kävijää. Pahoittelen, tää oli hyvin pitkä esitys, mutta tässä kävimme nyt 

Vantaan talouden luvut hyvinkin tarkasti lävitse. Kiitos paljon. Mielelläni vastaan 

kysymyksiin. Ja kanssani on vastaamassa täällä myöskin talous- ja strategiajohtaja 

Matti Ruusula ja toki kaikki kaupungin johtoryhmän jäsenet. 
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 1:23:50:0 Antti Lindtman 

No niin, kiitoksia kaupunginjohtajalle. Ja nyt seuraavaksi meillä on mahdollisuus 

esittää kysymyksiä. Olenko, olenko ymmärtänyt oikein, että meillä on aikaa tähän noin 

tunti? Vai onko tässä jotain muuta vielä meille? (--) [1:24:18], aa meillä on (-) 

kysymyksessä elikä hyvä. Puheenvuoropyynnöt suoritetaan chatissa. Täällä on jolla 

kulla mikrofoni päällä, jossa käy neuvoa antavia ja kysyviä kysymyksiä. Eli meillä on 

toisin sanoen nyt siis tilanne se, että meillä on, pyydetään puheenvuorot chatissa ja 

katsotaanpa täältä sillä järjestyksellä missä niitä tulee. Mutta jostain syystä minullakin 

näkyy tässä nyt ikään kuin kaksi rinnakkain, kaksi ruutua rinnakkain, mutta kyllähän 

se tästä nyt sitten lähtee. Eli joku selvästi vielä jakaa ruutuansa. Jos täällä on jonkun 

ruutu jaossa, niin ehkä sen voi lopettaa. Ja, juurikin näin. Ensimmäinen kysymys täällä 

on selvästikin pyytänyt, valtuutettu Norrena, ole hyvä. 

1:25:27:6 Vaula Norrena. 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä kaupunginjohtaja, kiitos esittelystä. Erittäin pätevältähän 

tämä vaikuttaa. Kysyisin tuosta elvyttävästä investointitasosta, et onko arvioitu tai 

laskettu kuinka monta työpaikkaa tällä plus 25 miljoonaa euroa vuodessa 

investointitasolla saadaan? Kun mietin vaan, mietin vaan sitä, että kun Tampere, 

samankokoinen kaupunki, investoi nyt joka vuosi 100 miljoonaa euroa enemmän kuin 

mitä me investoimme, heillä on 250 miljoonaa euroa vuodessa investoinnit ja meillä 

nyt tämä 150, niin kun meil on tämä työttömyystaso valtava ja työmarkkinatukeen 

menee tänä vuonna 27 miljoonaa euroa, niin onko sitä oikeasti laskettu että mikä on 

hyötysuhde, et paljonko me saadaan uusia työpaikkoja näillä investoinneilla ja 

paljonko meidän pitäisi saada, et me saatais meidän porukat töihin? Kiitos. 

 

1:26:41:0 Antti Lindtman 

Tehdään perinteiseen tapaan niin, että otetaan tähän muutamia kysymyksiä nyt 

peräjälkeen, niin saadaan sitten yhdistetyt vastaukset, jos sopii. Seuraavana on 

puheenvuoron pyytänyt valtuutettu Eerola, ole hyvä. 

1:26:55:9 Antero Eerola 
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 Arvoisa puheenjohtaja, tuossa kaupunginjohtaja mainitsi esityksessään että 

tuottavuutta aiotaan nostaa 10.5 miljoonalla eurolla, muun muassa myymällä 

omaisuutta ja leikkaamalla kotihoidon tuen Vantaa-lisää. Mitkä ovat nämä 

konkreettiset myyntikohteet, kun te puhutte toimistotilojen, maa-alueiden ja yhtiöiden 

osakkeiden myynnistä? Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Sen lisäksi, jos te nyt 

sattuisitte saamaan läpi tämän esityksen leikkauksista kotihoidon tukeen, niin onko 

kaupungin virkamiesjohto laskenut lainkaan, et paljon se tulis lisäämään 

toimeentulotuen menoja ja paljonko se tulis lisäämään menoja sitten 

varhaiskasvatuksessa? Eli syntyykö tällaisesta kotona lapsiaan hoitavien vanhempien 

toimeentulon heikentämisestä todellisuudessa edes säästöä kaupungille? 

1:27:51:2 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Seuraavaksi valtuutettu Weckman. 

1:27:59:8 Markku Weckman 

Vei hetken, arvoisa puheenjohtaja, ennen kuin sain mikrofonin päälle. Kolme 

kysymystä, joista ensimmäisen valtuutettu Eerola esitti. Toinen kysymys, tämä lainaa 

per asukas, onko siinä mukana myöskin konsernivelat ja toinen minulle jäänyt 

kysymys on tämä meidän investointi, toimitilainvestointi, onko meidän, mä kutsun 

hallintopalatsiksi nyt tätä rakennusta joihin meidän on tarkoitus siirtää hallintoväki, että 

meiltä poistuu väkeä jonkin verran tämän aluevaalin (-) [1:28:44] ja kun tästä ei ollu 

varmuutta, kun tätä hallintopalatsia suunniteltiin, niin voidaanko tuo suunnitelma vielä 

palauttaa ja arvioida uudestaan mikä meidän tilatarve tältä osin on? Kiitoksia. 

1:29:01:4 Antti Lindtman 

Kiitos. Seuraavaksi valtuutettu Luokkala. 

1:29:08:3 Pirjo Luokkala 

Kiitoksia, puheenjohtaja ja kiitoksia kaupunginjohtajalle tästä hyvästä esityksestä, 

selkeästä esityksestä. Meillä on paljon palveluja täällä kaupungissa, jotka pitää 

jatkossa toteuttaa ja tuloja lisätä ja tää työllisyyden parantaminen on varmasti yks asia, 

mutta mulla tuli tämmönen kysymys mieleen, että ymmärsinkö oikein, että 2020 

vuonna me ei aivan päästy niissä maanmyyntituloissa siihen tavoitteeseen mikä 

kaupungilla oli ja kysymys kuuluu, että olisiko mahdollista lisätä näitä 
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 maanmyyntituloja, jopa kaksinkertaistaa ja jos on, niin miten se voitais toteuttaa? 

Kiitos. 

1:29:53:6 Antti Lindtman 

Selvä, kiitoksia. Katsoin tässä, että tässä menee justiinsa nyt sitten puoliväliraja eli 

tässä on vielä saman verran kysyjiä jatkossa, joten otetaan tähän kohtaan 

kaupunginjohtajan ja tarvittaessa talousjohtajan vastaukset, olkaa hyvä. 

1:30:10:3 Ritva Viljanen 

Joo, kiitoksia. Eli valtuutettu Norrena kysyi sitä, että kuinka paljon saadaan tällä 

investointitasolla lisää työpaikkoja. Mä luulen, että ihan täsmällistä vastausta tähän on 

aika mahdotonta sanoa. Me tietenkin tiedämme meidän omien investointien vaatimien 

työpaikkojen määrän, mutta mä en pysty siihen, mun pitäis se selvittää tarkemmin, et 

en pysty siihen täsmällisesti sanomaan, mutta ainakin siihen ehdotukseen että 

voitaisiinko se kaksinkertaistaa, niin siihen me ei varmasti kyetä, koska meidän 

henkilökunta ja suunnittelukapasiteetti ei vaan riitä elikkä meille jonkin verran myöskin 

on jäänyt toteutumatta investointeja sen takia et meiän henkilökunnan määrä ei riitä 

siihen eli sit samaan aikaan, mein työttömyys on aika hankalaa, koska meillä lisääntyy 

nimenomaan pitkäaikaistyöttömyys, samaan aikaan meil on aika paljon myöskin 

rakenteellista työvoimapulaa tässä kaupungissa ja tätä (-) [1:31:16] ongelmaa 

yritetään tässä ratkaista hyvinkin paljon. Mä toivoisin, että jos talousjohtaja Matti täällä 

pystyy vastaamaan tähän kysymykseen tarkemmin, se ois varmaan ihan hyvä. Mitä 

myyntikohteita meillä on, meillä on siis tällä hetkellä nyt myynnissä työterveysliikelaitos 

sekä Kaunialan sekä kiinteistö että liiketoiminta ja se on otettu huomioon näissä 

tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimenpiteissä. Sen lisäksi sotekiinteistöissä me 

arvioidaan parhaillaan (-) asunto-osakeyhtiö Vantaan Katariinanrinnettä ja asunto-

osakeyhtiö Vantaan Sepänpuistoa sekä öö, tota, toimistokiinteistöistä tässä on vielä 

kohdentamatonta, et mietitään, mutta joka tapauksessa meillähän on neljässä, 

viidessä rakennuksessa meidän henkilökuntaa, jotka tulee siirtymään uuteen 

toimitaloon ja missään tapauksessa niitä ei voi tehdä niin, et vasta sit ihan viime 

hetkellä henkilöt muuttavat ja tilat tyhjentyvät, vaan meidän täytyy niit alkaa rullaavasti 

myöskin realisoimaan tässä ja tarvittaessa siirtyy vaikka vuokralle hetkeksi ennen sitä, 

mut et kuitenkin lähteä jo hyvin ennakoivasti liikkeelle, et sitä on myöskin ajateltu tässä 

kohtaa. Kuinka paljon toimeentulotuki tuo varhaiskasvatukseen lisää lapsia ja tuleeko 
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 tästä ylipäätään säästöä, öö, ainakin muiden kaupunkien esimerkki näyttäis et tästä 

oikeesti tulee säästöä. Elikkä se että toinen vanhempi jää kotiin, niin se Vantaa-lisä ei 

ole se ratkaiseva eli siitä on kuntaliiton tutkimuksiakin myöskin siitä että, koska 

kotihoitotuki on se isoin tuki, minkä kunt-, tehdään ratkaisu siitä et jäädään kotiin, niin 

tarvitaan sitä kotihoitotukea, mut tää meidän 160 euron lisä siihen ei ole ollut sellainen 

ratkaiseva eikä se näytä muissakaan kunnissa olleen sellainen ratkaiseva tekijä, vaan 

se perustuu sen perheen isompiin arvoihin ja isompaan näkemykseen perheen 

tilanteessa, että jos jäädään pitemmäksi aikaa kotiin. Täähän on linkitetty myöskin, 

kun me otettiin tämä, tasoa laskettiin, niin perhekeskusuudistuksen, joka, anteeks 

perheuudistukseen, joka toteutuu ensi vuoden aikana, että minusta nyt ajallisesti sopii 

hyvin siihen yhteen ja mä käsitän että esimerkiksi Espoossa on hyvin samanlaiset 

perusteet tässä. Näissä luvuissa ei ollut mukana lainaa per konserni, konsernilainaa 

per asukas ja se on toki huomattavasti suurempi, siitäkin me ollaan tehty vertailu, kun 

otetaan konsernilainat, niin Vantaa on 11 suurimman kaupungin konsernilainassa 

sijalla 7 elikkä siinäkin ollaan siellä matalammalla päässä, et kyl me kaikissa näissä 

lainavertailuissa nyt ollaan hyvällä sijalla ja tosiaan nää, emokaupungin lainat ovat 

suurten kaupunkien matalampia. Helsinki on totta kai tietysti erittäin matala, kun se on 

hyvinkin velaton, mutta myöskin konserniveloissa pärjätään vertailussa ihan hyvin. 

Kun uutta toimitaloa suunniteltiin, niin me otettiin huomioon se että sote ei 

todennäköisesti siihen tule, et meil oli se näkemys siitä että ei tule ja nyt me ollaan 

ajateltu tarjota sitten kasvatuksen ja opetuksen tiloja hallintotiloiksi sotelle, koska meil 

on siellä pitkäaikaiset vuokrasopimukset, sinne tarvitaan, tonne Silkkiin toinen toimija 

ja se olisi hienoa vielä saada hyvinvointialueen hallinto tänne Tikkurilaan ja silloin me 

voidaan koota käytännössä aika lailla muu keskushallinto tänne uuteen toimitaloon. 

Tosiaan, niin kuin Pirjo Luokkala tässä sanoi, niin vuonna -20 ei päästy 

investoinneissa tavoitteisiin. Silloin kun tuli Suomen sulku, palvelut suljettiin, niin kyl 

rakennustoiminta myöskin hiljeni eli isot hankkeet siirtyivät, nyt rakennustoiminta on 

lähtenyt elpymään tässä, mutta meillähän näkyy näis luvuis vielä, et meidän osalta 

rakennustoiminta ei oo vielä täysin elpynyt, et vielä ei olla siinä entisessä vauhdissa 

kuitenkaan. Mut kyllä nyt odotetaan kuitenkin, ja myös tältä vuodelta tulee siirtymään 

yksityisiä hankkeita ensi vuodelle eli ne eivät vaan, et kyl yksityinen sektori, kun on 

halunnut tässä miettiä, että viime keväänä oli viel, tai tän vuoden keväänä oli vielä 

meidän rakennustoiminta aika lailla maassa, et se on lähtenyt virkistymään vasta 

syksyllä, et nyt alkaa semmonen luottamus talouden nousuun parantumaan. Tosin 
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 valitettavasti tän päivän Kauppalehti kertoo, että tää saattaa olla lyhytaikaista, tää 

nousu, mutta siihen palataan. Kiitos. Mä kysyisin, sopiiks että, onko täällä talous- ja 

strategiajohtajalla täydennettävää näihin vastauksiin? 

1:36:48:3 Matti Ruusula 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä tosiaan vois todeta, että meidän tuottavuus- ja 

kasvuohjelmassa ja valtuustokauden näissä linjauksissa tää investointitaso joka meillä 

on, siihen on määritelty, on lähdetty siitä että se on meillä semmonen joka meillä 

pitkäaikaisesti, meidän talous kestää ja tietysti jos investoitais enemmän, niin 

minkälaisia työllisyysvaikutuksia olisi. Meillä kuitenkin investointiprosessit on varsin 

pitkiä, suunnitellaan että niitä ei hetkessä, hetkessä on vaikee lähtee tekee isoja 

muutoksia niissä. Mutta toi on semmonen kysymys, et siitä sais semmosta konkretiaa, 

että mitä tää vois tarkoittaa, niin meillä tuossa valtuustoryhmät voi esittää kysymyksiä 

täs prosessin aikana tästä talousarviosta ja voitais siihen prosessiin ottaa vastaus 

tähän, tavallaan aukenis sitten tää, miltä se kokonaistalous sitten näyttää tämmösten 

investointihankkeiden osalta. 

1:37:50:4 Antti Lindtman 

Selvä juttu ja kiitoksia. Tänne tuli vielä muutama kysymys, puheenvuoro lisää. Joudun 

ottamaan ne nyt aikataulusyistä kaikki peräjälkeen. Ensimmäisenä valtuutettu Tuukka 

Saimen, ole hyvä. 

1:38:06:6 Tuukka Saimen 

Kiitos, puheenjohtaja ja kiitos kaupunginjohtajalle erittäin hyvästä esityksestä. 

Talouden tasapainottaminen ja sen tavoitteet on ehkä mielestäni, tai ei ole riittävät, ne 

voisivat olla huomattavasti paljon kunnianhimoisemmat, varsinkin kun otetaan 

huomioon että verotulot tulee vähenemään soten johdosta lähes 740 miljoonaa eli noin 

63 %, jos laskin noista verotuloista. Ja huomasin, että henkilöstömenot ei kuitenkaan 

sitten laske samassa suhteessa, ne laskee ainoastaan tossa jos verrataan vuoteen -

24, noin 27 %. Kaupungin johdon kustannukset on noin 7,5 % tällä hetkellä 

kassavirrasta, mutta kun aikanaan sitten tää sote tulee, niin niiden nousu on noin 11,7 

%. Onko minkään näköisiä suunnitelmia sopeuttaa henkilökuntamenoja tulevaisuuden 

tuloihin? Toinen kysymys on aika pitkälti valtuutettu Norrenan mukainen huoli, 

nimenomaan työpaikkojen kehityksestä, työpaikkojen ja työttömien määräthän eivät 
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 kohtaa tällä hetkellä. Lentokenttäalue on suljettu, aina se ei ole suljettuna, mutta 

kulkee vajaalla ja mikäli lentokentän alue ei palaudu vanhoihin lukuihin, onko tähän 

mitään ratkaisua olemassa tai suunniteltu, et miten lähettäis kehittää elinkeinoelämää, 

että päästäisiin näistä korkeista työttömyysluvuista? Tässä kysymykset, kiitoksia. 

1:39:52:9 Antti Lindtman 

Kiitos, seuraavaksi valtuutettu Sainio. 

1:39:56:3 Jari Sainio 

Arvoisa puheenjohtaja. Olisin kysynyt kaupunginjohtajalta muutamaa täsmennystä. 

Puheenvuorossa vilahti lainanotosta semmonen luku kuin 4200 euroa per asukas, 

mutta kalvoissa luvut olivat 4000 eli puhuttiin noin 3900 euron osuudesta per asukas, 

niin mikä tää ristiriita tässä on? Sitten täst lainanotosta mua vähän ihmetyttää se, että 

kerrotaan mikä olisi maksimi lainanotto eli 63 miljoonaa, niin vaikka ymmärsin oikein 

tossa et kaupunginjohtaja sanoi et tilinpäätöksen yhteydessä se täsmentyy, niin onks 

se mahdollista, että valtuusto tekee tällaisen päätöksen, että annetaan joku tietty 

summa ja sitten käytetään tai ei käytetä tätä? Suuri huoli on itse asiassa kyl siitä, että 

kun (-) [1:40:48] tuloista vuonna -23 lähtee noin 2/3 osaa pois, niin miten nämä 

investoinnit ja toiminta on tarkoitus oikeasti hoitaa? Se on mulle tässä suuri 

kysymysmerkki, mutta todennäköisesti täst kirjasta tää aukee. Sit oisin pienen 

täsmennyksen toivonut kaikille meille uusille valtuutetuille, kun puhutaan konsernin 

toiminnoista ja lähinnä siitä että mitä VTK toteuttaa näistä investoinneista. Tääl on 

sivulla 236 lueteltu konserniyhtiöiden investointien osuudet tässä suunnitelmassa, mut 

tääl on vaan lukuja, mutta mitään konkreettisia hankkeita teil ei näy eli onks näistä 

mahdollista saada torstaina täsmennystä, että mitä esimerkiksi VAV tekee, mitä VTK 

tekee ja niin poispäin? Ei muuta, kiitoksia. 

1:41:40:7 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Seuraavana valtuutettu Juha Järä 

1:41:45:3 Juha Järä 

Kiitos, puheenjohtaja ja arvoisa kaupunginvaltuutettu sekä muut valtuutetut. Mä olisin 

kysynyt tästä termistä, joka täällä tekstissä vilisee vaihtelevasti, tämmönen 

ratikkakaupunki. Se on mielestäni vähän tarpeeton termi tässä vaiheessa, kun 
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 päätöksiä asiasta tehdään kuitenkin tulevaisuudessa vasta, emmehän toki nimitä 

Vantaan kulttuurihankkeita esimerkiksi Vantaan kulttuurikaupunkihankkeiksi, jotenka 

ehdotan semmoisen turhan, tämmösen korostuksen poistamista, puhuttaisiin vai 

ratikkahankkeesta. Kiitos. 

1:42:25:9 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Valtuutettu Sirpa Kauppinen. 

1:42:35:2 Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia. Olisin kysynyt sellaista asiaa, että, no kiitti selkeestä esityksestä, kysyn 

yleisesti budjettiesityksestä tällaista, että kun strategiassa on tavoitteessa keinot ja siis 

strategian tavoitteessa on keinot ja tavoitteet hieman epäselvät eli on tavoitteita jotka 

on keinoja, kuten jonkin paperin laatiminen ja ohjelmat ja paperit on keinoja saavuttaa 

jokin päämäärä, esimerkiksi tavoite voi olla esimerkiksi koulukiusatuksi tulevan 

prosentin lasku yhdellä, mutta tavoite ei voi olla esimerkiksi et koulukiusaamisen 

vähennysmalli kirjoitetaan tai joku tämmönen paperi, vaan se on keino kiusaamisen 

vähentämiseksi. Eli tätä kiusaamista ei tosin ole ollenkaan missään näis tavoitteissa 

mukana, mutta tää oli vaan tämmönen konkreettinen rautalankamalli siitä, että mikä 

on keinon ja tavoitteen ero. Eli papereiden kirjoitus ei oo keino, eikä päämäärä, eiku 

paperin kirjoitus, se ei oo päämäärä, vaan se on niitä keinoja ja hyvässä strategiassa 

nää pitäis olla hahmotettuja. Nyt tässä on aika paljon epäselvyyttä tämän asian 

kanssa, että tätä vois varmaan kehittää vielä, että onko mahdollista selventää tätä, 

että meillä on selkeet keinot ja selkeet päämäärät. Ja sitten toinen kysymys, että, tai 

no ei, kun tää on vaan ainoo kysymys. Kiitoksia. 

1:43:54:1 Antti Lindtman 

Kiitos. Seuraavana valtuutettu Eve Rämö. 

1:43:58:6 Eve Rämö 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Kysyisin tästä kotihoidon tuen kuntalisästä. Kuntalisän 

maksamisen ehtohan on se, että myös mahdolliset muut perheen lapset hoidetaan 

tämän tuen maksamisen ajan kotona. Jos nyt oikein ymmärsin, niin tämä summa nyt, 

tämä kotihoidon tuen kuntalisän laskennallinen säästö on sellainen että se on laskettu 

kokonaan säästöksi. Siinä ei oo huomioitu yhdenkään sisaruksen siirtymistä 
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 varhaiskasvatuksen pariin. Ymmärsinkö oikein, että tää on tosissaan kokonaisuutena 

laskettu, eikä siinä huomioida mahdollisten pienten lasten, kotona hoidettavien lasten 

sisarusten siirtymistä päivähoitoon silloin kun tämä tuen maksaminen ja sen mukana 

tuleva edellytys, vanhempien sisarusten hoitamisesta? Kysyisin myös sitä että jos 

meillä näitä vanhempia sisaruksia esimerkiksi siirtyy päivähoidon pariin, vaikka tämä 

pieni lapsi hoidettaisiinkin kotona, niin minkälainen on meidän päivähoitorakennusten 

ja henkilöstön kapasiteetti ottaa lisää lapsia mukaan vai lisääkö tämä meidän 

investointipainetta päiväkoteihin entisestään? Kiitoksia. 

1:45:05:7 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Seuraavaksi valtuutettu Ulla Kaukola. 

1:47:09:5 Ulla Kaukola 

Joo, puheenjohtaja. Mikä on tällä hetkellä yhden, tai arvioitu yhden kuntaveroprosentin 

tuotto? Ja toinen kysymys, mitkä on arvioidusti meidän lainanhoitomenot ensi vuonna? 

Kiitos. 

1:45:25:4 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Seuraavaksi valtuutettu Abdi Faysal. 

1:45:30:8 Abdi Faysal 

Kiitos, puheenjohtaja ja kiitos kaupunginjohtajalle tästä hyvästä esityksestä. Minun 

kysymys kuuluu, kun me haetaan varmaan EU:sta näihin kärkihankkeisiin tukea, niin 

kun meillä on myös jokainen euro tärkeä, niin näihin hyvinvointia lisääviin ja työllisyyttä 

lisääviin hankkeisiin, onko tarkoitus hakea myös EU:lta tukea näihin? Kiitoksia. 

1:46:03:0 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Seuraavaksi valtuutettu Eeva Tikkanen. 

[hiljaisuutta 1:46:06-1:46:22] 

1:46:22:1 Antti Lindtman 

Okei, valtuutettu Tikkasella tuntuu olevan teknisiä ongelmia, joten palataan häneen 

kohta. Nyt valtuutettu Maija Rautavaara. 

1:46:36:0 Maija Rautavaara 
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 Kiitos, puheenjohtaja. En ole pyytänyt puheenvuoroa. 

[hiljaisuutta 1:46:38-1:46:57] 

1:46:57:2 Antti Lindtman 

Nämä on näitä Teams-ajan ja korona-ajan hienoja kokemuksia. Joko ääni, kuva tai 

ajatus pätkii. Nyt sitten mennään, viimeinen puheenvuoro täällä näyttää olevan 

valtuutettu Sakari Rokkanen, paitsi jos valtuutettu Eeva Tikkanen on saanut tekniset 

ongelmat kuntoon, että pystyy kysymyksensä esittämään. 

1:47:24:5 Sakari Rokkanen 

Kiitos, puheenjohtaja. Ilman johdantoja, onko kaupunginjohtajan 

talousarvioesityksessä huomioitu millään tavalla lisäresursseja keskustojen 

kehittämiseen, mistä on valtuustosopimuksissa vahva kirjaus? Kiitos, puheenjohtaja. 

1:47:41:9 

Selvä. Nyt sitten todetaan, että tässä olivat kysymyspuheenvuorot. Okei, täällä vielä 

yritetään saada Eeva Tikkasen mikrofoni toimimaan. 

1:48:03:4 Eeva Tikkanen 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia kaupunginjohtajalle hyvästä katsauksesta ja hyvistä 

kysymyksistä kaikille. Olisin ite kysynyt kahta asiaa. Ensinnäkin, näen ja keskustana 

näemme että nuorten yrittäjyyden tukeminen on ihan mielettömän hyvä investointi 

kaupunkimme tulevaisuuteen ja oon ymmärtänyt et monet muutkin puolueet näin 

ajattelevat. Onko sitä laskelmoitu ja haarukoitu, että miten tämmönen nuorten 

yrittäjyyskasvatukseen satsaaminen perusopetuksella ja toisella asteella, 

korkeakouluissa ja nuorten yrittäjyyden aito mahdollisuus perustaa yrityksiä ja lähteä 

sitoutumaan ja kasvattamaan omaa yritystä Vantaalla, että minkälaisen, pitkällä 

tähtäimellä minkälaisen vahvuuden se tois meidän taloudelle? Toinen kysymys koski 

samaa asiaa mitä moni muukin teistä on kysynyt eli kotihoidon tuen Vantaa-lisää ja 

juurikin kaipaisin niitä, lisää perusteluja tähän aitoon säästönäkökulmaan, että me 

tiedetään kuitenkin kaikki, että päiväkotipäivä on huomattavasti kalliimpi, on saanu 

varhaiskasvatusjohtajalta muutamia laskelmia, mutta vois sanoa varmaan karkeasti 

että ainakin noin puolet kalliimpi on päiväkotipäivä kuin kotona hoidetun lapsen 

hoitopäivä, että mihin aidosti perustuu tämä säästö? 
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 1:49:40:6 Antti Lindtman 

Selvä, saatiin tekniikka pelittämään, hyvä homma. Kiitoksia. Nyt sitten tässä kohtaa 

on kysymykset budjettiesitykseen kysytty ja nyt saamme siihen sitten jälkimmäisen 

vastaussetin eli kaupunginjohtaja Viljanen ja tarvittaessa talousjohtaja Ruusula, olkaa 

hyvä. 

1:49:59:0 Ritva Viljanen 

Joo, kiitoksia. Tässä Tuukka Saimen kysyi sitä, että miksi, voisiko talouden 

tasapainotusohjelma olla kunnianhimoisempi ja miksi henkilöstömenot eivät vähene 

samassa suhteessa kuin meillä siirtyy sosiaali ja ter- hyvinvointialueelle rahoja. Meillä 

hyvinvointialueella meidän sosiaali- ja terveystoimi käyttää hyvin paljon ostopalveluita 

eli sen takia henkilöstömäärällä mitaten sosiaali- ja terveystoimi ei ole meidän suurin 

toimiala ja meillä saattaa olla tietyissä palveluissa, ostopalvelut on 100 % ja 

keskimäärinkin yli 60 % sosiaali- ja terveystoimessa ja se tosiaan näkyy tässä, et meil 

jää henkilömäärä, suurin osa, et sinne siirtyy meiltä vain, kun otetaan pelastustoimikin 

mukaan, 4200, mutta sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö noin 3500 ihmistä, mut 

meitähän on siis 11 000 kaiken kaikkiaan täällä kaupungilla töissä. Miksi tää 

keskushallinto, kaupungin johto on niin suuri, meil on keskitettynä, hoidetaan 7 %, se 

ei, ottaen huomioon miten iso palveluvalikoima ja keskitettyjä rahoja meillä on, niin se 

on hyvin kevyt, että monissa kaupungeissa keskushallinto on todella paljon isompi, et 

(--) [1:51:17] meil on kaupunginjohtajan toimialalle nyt keskitetty kaikki ICT-menot. 

Meil on kaikki hankinnat, meil on yhteiset palvelut, yhteiset palvelut eli meillä ei oo, 

sillä tavalla toimitaan tehokkaasti et meil ei toimialoilla tehdä päällekkäistä työtä, et ne 

on keskitetty tänne, tähän kaupungin johdolle ja sen takia näkyy tässä ja nyt siinä 

tosiaan paisuttaa, et siel on nää palkan korotuksetkin myöskin budjetoitu, mutta ne 

tullaan sit varsinaisessa budjetissa, kun tehdään sopimusratkaisu, niin ne tullaan 

hajauttamaan totta kai toimialoille. Jos lentokenttä ei palaudu, nyt Finnairhan on 

arvioinut, että se ei koskaan enää, tää oli, nää rajoitukset on ollut liian tiukat, Suomi 

on poikennut eurooppalaisesta linjasta liikaa, että se ei enää saa sitä arvioo, ettei saa 

enää sitä markkina-asemaansa takaisin, joka tarjoittaa sitä että lentojen määrä 

Suomesta esimerkiksi vähenee ja siirrytään pienempiin koneisiin osin. Toivottavasti 

tää ei ainakaan suurissä määrissä toteudu, mutta valitettavan pessimistisiä 

kannanottoja. No, Vantaa on, esimerkiksi klusteritoiminnalla pyrkinyt, et me nostetaan 
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 esimerkiksi ruokaklusteria ja mein toimialoja, et miksi kannattaa sijoittua tänne. Me 

käynnistetään sijoittamispalvelu, tehostetaan sitä ja myöskin aletaan tekemään 

kansainvälistä markkinointia, et meil on tarkoitus ostaa sijoittumispalvelua myös 

ulkomaisilta toimijoilta, et meil on kuitenkin hyvä ympäristö, tää Aviapolis, johon 

kansainvälisen yrityksen kannattaa tulla eli kaikilla muilla toiminnoilla pyritään sitä 

korvaamaan. Tässä kysyttiin onko ristiriita siitä, kun täällä mainitaan 4200 euroa per 

asukas lainaa ja kuitenkin budjetti on tehty huomattavastikin alemalle tasolle. Se 4200 

oli siis kaupungin valtuustosopimuksen enimmäismäärä, et sen yli ei saa 

asukaskohtainen laina tällä valtuustokaudella mennä. Ja nyt budjetti, se on tavoitteeni, 

elikkä et se ei tule ylittymään ja nyt näyttää et se, ollaan aika paljonkin sen alemmalla 

tasolla esimerkiksi tänä vuonna ja ensi vuonna, mutta ei koko aikana, meidän 

ennusteen mukaan se ei näyttäisi ylittyvän, joka on minusta hyvä juttu. Voidaanko 

sote-investoinnit, kyl suuret kaupungit on pitäneet kyllä, kantaneet huolta siitä että 

mikä, et meille jää kuitenkin lainakanta ja et onko meillä riittävästi mahdollisuuksia, 

koska kaupunki kasvaa kuitenkin, et se kasvu ei pysähdy 

hyvinvointialueuudistukseen, et ihmiset muuttavat edelleen Vantaalle. Ja oli hyvä, että 

valtiovarainministeriö asetti nyt työryhmän, jossa selvitetään tätä investointien, 

suurten kaupunkien investointikykyä ja toivon että tähän tulee parannuksia ja 

laskentamallit myöskin muuttuvat. VTK:n investoinneista löytyy budjettikirjasta lista. 

Meidän periaatteena on se että toisen asteen investoinnit sekä suuret yksittäiset 

investoinnit menevät VTK:lle ja perusinvestoinnit, esimerkiksi peruskouluinvestoinnit 

taas ovat emokaupungissa. Tavoitekeino katsotaan, katsotaan terminologiaa 

ylipäätäänkin. Tota, tota noi, anteeksi nyt, niin joo, mikä on päiväkotirakennusten 

kapasiteetti ja henkilökunnan määrä. Mehän tehdään myöskin nyt korjausrakennusta 

ja hoidetaan rakentamisvelkaa hyvin paljon, että meidän päiväkotien, öö, kun talous- 

ja velkaohjelman aikanahan Vantaa ei investoinut juuri lainkaan ja se johti siihen, et 

meidän perus palvelujen tilaratkaisut, paljon moniongelmaisia ja sen takia me ollaan 

nyt myöskin parannettu meidän tiloja, jolloin mä uskon että vaikka tää Vantaa-lisä 

tässä poistuu ja nyt ei puhuta sellaisista määristä, kun ottaa huomioon miten paljon 

meillä on lapsia esimerkiksi meidän varhaiskasvatuksessa, yli 13 000, niin meidän 

kapasiteetti kyllä riittää, vaikka siinä tulisi muutosta. Henkilökuntapula 

varhaiskasvatuksessa on kysymyksen erikseen ja se koskee siis, se on riippumaton 

tästä Vantaa-lisäasiaratkaisusta, et se on niinku isompi yhteiskunnallinen ongelma 

mikä meil on tällä hetkellä. Meidän kuntaveron 1 % tuotto on tällä hetkellä 51,3 
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 miljoonaa euroa. Kun mä tulin tänne kaupunkiin, niin se oli noin 45 miljoonaa euroa, 

nyt se on 51,3, et se on vähän kasvanut. Mitkä ovat meidän lainanhoitomenot? Ne 

ovat alle 2 miljoonaa euroa eli ne on todella pienet ottaen huomioon meidän 

lainakanta. Meillä on, minusta Vantaa hoitaa lainojaan erittäin viisaasti, et siitä haluan 

kiittää kyllä meidän talous- ja strategiapalvelualuetta. Ja täytyy nyt toivoa, että tosiaan, 

että hoitomenot eivät nouse, et korot eivät lähde nousuun. EU-tukea toki haetaan, 

mutta oltiin kyl pettyneitä tähän valtion EU-tukipäätökseen, et se jakaantui niin pieniin 

(-) [1:56:49], kun annettiin ohjeita, niin se jakaantuu hyvin pieniin, jo suoraan 

kohdennettuihin tukiin, että kyl suurten kaupunkien on sielt hyvin vaikeata hakea, mut 

kyl me haetaan, kyl me tietysti analysoidaan sitä, mutta ei siin ainakaan lentokentän 

tilannetta sit lopulta otettu huomioon, oli meille, se oli uudemman liiton ykköshanke 

niin ikään, niin ollaan oltu pettyneitä. Tuleeko lisää keskustojen kehittämiseen 

resursseja? Kaupunkiympäristötoimialan määrärahat lisääntyvät ja me olemme 

keskustelleet tästä resurssista, elikkä että annetaan vastuu, selkeämmät vastuut ja 

sitä sinänsä organisoidaan, että se olisi selkeämpi. Ja nythän me ehdotetaan myöskin 

strategiassa, et se keskutojen kehittäminen tehdään näkyvämmäksi ja se tulisi 

olemaan yks meidän painopiste elikkä sit raportoitaisiin myöskin aikaisempaa 

selkeämmin ja täsmällisemmin. Mä toivon, että ensi torstaina kasvatuksen ja 

oppimisen apulaiskaupunginjohtaja kertoo tarkemmin tästä nuorten 

yrittäjyyskasvatuksesta mikä meillä on, mutta Vantaahan osallistuu muun muassa 

tähän, yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa, yrittäjäkouluun, että tuolla 

Arabianrannassahan on yrittäjäkoulu ja meidän kaikki tietyn ikäiset lapset käyvät siel 

yrittäjäkoulussa, kesäsetelin vaihtoehtona meillä annetaan 

yrittäjyyskasvatuskoulutusseteleitä ja monella tavalla sitä pyritään ottamaan 

huomioon. Kysyttiin sitä että, minusta kotihoitotuen Vantaa-lisä tuo aidosti säästöä 

meille. Kyl muiden kaupunkien esimerkki näyttää, että se tuo meille säästöä kaiken 

kaikkiaan, se on kuitenkin merkittävä, vaikka se nyt tänä vuonna tuo, tai ensi vuonna 

toisi 2,1 miljoonaa euroa, niin se on kuitenkin, se on pysyvää säästöä, 10 vuoden 

aikana  yli 20 miljoonaa euroa ja tämä uudistus nyt on linkitetty 

perhevapaauudistukseen elikkä tää muoto muuttuu ja toisaalta on hyvä, että myöskin 

tää on ollut niin että tätä on käyttäneet erityisesti sellaiset (-) [1:59:18] hyvin paljon, 

jotka hyötyisivät verkostoitumisesta ja siitä että he olisivat työelämässä mukana, niin 

hyvin paljon, et se on ollut myöskin se yleinen syy että näitä on hyvin vähän enää, 

kaupunkeja jotka tätä ylimääräistä lisää tänä päivänä tarjoavat. Ja tosiaan 
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 kasvatuksen ja oppimisen toimialaa, vaihtoehtoisten  säästöjen löytäminen kuitenkin 

näin isoon summaan on erittäin, erittäin vaikeeta ja haasteellista. Kiitos. 

 

1:59:56:5 Antti Lindtman 

Selvä, kiitoksia kysymyksistä, kiitoksia esittelystä ja kiitoksia vastauksista. Nyt arvoisat 

valtuutetut ja hyvät Vantaa-kanavan katsojat, me olemme päättämässä tämän illan 

julkisen ja striimattavan osuuden ja siirrymme seuraavaksi suljettuun osuuteen, joka 

tapahtuu pelkästään täällä valtuustosalissa eli näin ollen haluan toivottaa kaikille siellä 

kotona striimin ääressä ja Vantaa-kanavan ääressä erittäin hyvää illan jatkoa ja me 

päätämme lähetyksen tähän. Ja nyt alkaa sitten myöskin, pyydämme että kaikki 

striimaukset suljetaan. Siirrymme luottamukselliseen osuuteen, joka johtuu tietysti 

meidän tietosuojalainsäädännöstä, henkilöä koskevasta tietosuojalainsäädännöstä. 

Kiitoksia kaikille. Julkinen osuus päättyy tähän. 

 

 

 

 


