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[0:00:00:0-0:11:03:4 hiljaisuutta, sivuavaa keskustelua] 

0:11:03:4 Antti Lindtman 

Tervetuloa, tervetuloa talousarvion ja taloussuunnitelman informaatiotilaisuuteen eli 

kaupunginvaltuuston niin sanottuun TS-info kakkoseen. Niin kuin (-) [0.11.17:5] 

olemme päättäneet, niin nää on kaikki Teams-ympäristössä eli täällä kaupungintalolla 

jonkun verran väkeä on paikalla, mutta kaikki hekin jotka ovat täällä, hyppäävät 

Teams-ympäristöön, jotta, koska tätä kautta on mahdollisuus kuulla esitykset ja 

mahdollisesti tehdä kysymyksiä. Tänään on siis aiheena se, että tää 

kaupunginjohtajan talousarvioesitys, talousarvio, taloussuunnitelmaesitys esitellään 

toimialoittain ja täs on seuraava rakenne eli käymme kaikki toimialat, kasvatus ja 

oppiminen, kaupunkikulttuuri, sosiaali- ja terveydenhuolto ja kaupunkiympäristö läpi 

niin että 15 minuuttia on varattu selostukseen ja sit 15 minuuttia kysymyksiin. Ja näin, 

sitten meillä pitäis olla arviolta noin kahdessa tunnissa tää homma ohi. Voi olla, että 

saattaa vähän venähtää, mennä pitempääkin, mut yritetään pitää kiinni tästä 15 + 15 

minuuttia eli aika napakoita sitten kysymykset saa olla, että otetaan tänään 

kysymykset ilman alustuksia, niin ehditään vastata. Ja sittenhän meil on mahdollisuus 

myös, et ihan kaikkea ei tässä tarvitse selvittää, on mahdollisuus tehdä kirjallisia 

valtuustoryhmiä, valtuutettujen kysymyksiä tai selvityspyyntöjä, jotka koskee tätä 

talousarviota, taloussuunnitelmaa. Ja sieltä extranetistä löytyy taulukko, johon 

pyydetään et nää kysymykset, selvityspyynnöt tallennetaan keskiviikkoon 10.11 klo:10 

mennessä eli ens viikkoon mennessä, siihen keskiviikkoon mennessä ja nää 

vastaukset julkaistaan luottamushenkilöiden extrassa 16.11 klo:16 mennessä eli ne 

ois sit niinku käytettävissä hieman ennen kuin valtuustoryhmät tekevät nämä omat (-) 

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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 [0:13:08:0] tavoitteensa tähän talousarvioon. Ja sitten yksi erityinen huomio: älkää 

muokatko muiden, vaik se on yhteinen dokumentti, niin älkää koskeko älkääkä 

muokatko muiden tekemiä kysymyksiä tai selvityspyyntöjä. Meil on nyt ilmeisesti 

käynyt niin, että erään valtuustoaloitteen kohdalla joku toinen kuin tää 

valtuustoaloitteen tekijä oli siellä dokumentissa käynyt muokkaamassa sitä 

valtuustoaloitetta. Niin ei saa tehdä. Eli kun me ei oikein pystytä, meil ei oo semmosta 

järjestelmää joka antais vaan yhden muokata ikään kuin omaansa, vaan se on 

periaattees kaikkien muokattavissa, niin on tärkeätä että kunnioitetaan toinen 

toisiamme eli vain niitä omia saa muokata. Näin, eli tilaisuus on avattu ja lähetään 

käymään läpi. Ensimmäisenä kasvatus ja oppiminen. Apulaiskaupunginjohtaja 

Kalske, ole hyvä. 

0:14:40:5 Katri Kalske 

Oikein hyvää iltapäivää, kaikki. Lähetään sitten vauhdikkaasti eteenpäin ja aloitetaan 

tästä kasvatuksen ja oppimisen toimialasta. Sitten kun vielä saadaan diatkin liikkeelle, 

ni, näin. Toimialan keskeiset painotukset talousarvioon vuodelle 2022 käytiinkin jo läpi 

kehysvalmisteluvaiheessa eli meil on siellä lasten ja nuorten hyvinvointi, taitava ja 

utelias oppija sekä henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi. Kaikkiin näihin liittyy toki 

tietysti nää haasteelliset kuluneet koronakuukaudet ja nyt on tarkoitus sitten pontevasti 

käydä näiden koronan vaikutusten kimppuun oppimis- ja hyvinvointivajeen 

kuromisessa ja myöskin edelleen viedä eteenpäin tätä toimialojen ja 

yhteistyökumppaneiden palvelujen yhteensovittamisessa ja erityisesti kun mennään 

kohti hyvinvointialuetta, niin vielä tää viimeinen vuosi yhteisessä organisaatiossa, ni 

on erinomaisen tärkeä siitä että saamme näitä palvelukokonaisuuksia rimmattua 

siihen malliin että voidaan uuteen, uudenlaiseen palveluiden järjestämisen tapaan 

siirtyä. Siellä oppimisen puolella painopisteet on kieli- ja kulttuuritietoisuuden 

lisäämisessä, eriarvoistumisen torjumisessa ja myöskin sitten meidän uuden 

koulutuksen järjestämismuodon, tutkintoon valmistavan koulutuksen rakenteiden 

luomisessa. Oppivelvollisuuden laajentuminenhan tuli voimaan kuluvana vuonna 

elokuun alusta ja siihen samaan lainsäädäntöön liittyy tää tutkintoon valmistava 

koulutusrakenne, jossa laitetaan uuteen uskoon entiset kymppiluokat, valmis, lukion, 

öö, toisen asteen valmistavat luokat ja tämä siirtymävaihe. Ja viimeisenä tietysti sitten, 

meidän henkilöstö on ollut koetuksella niin kuin muillakin toimialoilla näissä 

haasteellisissa koronakuukausissa ja haluamme vahvistaa henkilöstön jaksamista ja 
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 hyvinvointia ja erityisesti haluan panostaa siihen koko yksikön toiintakulttuuriin ja 

uskomme sitten, että sen myötä myöskin oppijoiden hyvinvointi etenee ja paranee. No 

sitten ihan konkreettisesti sitoviin tavoitteisiin kun mennään, niin siellä ensimmäisenä 

tää oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä ratkaisu ja tavoittelemme että kaikki 

perusopetuksen päättäneet jatkavat opintojaan toisella asteella niin kuin laki 

edellyttääkin ja siinä sitten uutena järjestämiset, tapana tämä tutkintoon valmentava 

koulutus, joka tulee siihen (--) [0:17:53] ja sitten vielä avuksi. Mehän (--) [0:17:58] jo 

heti ensin hienon (--) nyt on kysymysmerkkejä ilmassa. Kuuluuko? Kuuluuko nyt 

paremmin? 

0:18:23:1 Antti Lindtman 

Tänne kuuluu kyllä, mutta nyt minulle ei ainakaan näy esitys. 

[0:18:28:1-0:18:42:1 sivuavaa keskustelua] 

0:18:42:1 Katri Kalske 

No niin, jatketaas eteenpäin. TUVA-koulutuksesta varmaan puhuimme, mennään 

eteenpäin. Mielenterveyden haasteet ovat nousseet vahvasti esiin ja tää korona-aika 

on erityisesti nostanut niitä ja sen vahvistamiseen myöskin täällä meidän palvelujen 

puolella vielä kun opiskeluhuoltoon on, kasvatuksen ja oppimisen toimialaan on 

kuraattorien ja psykologien työhön vahvistusta, tavoitteena lakisääteisesti 7 

koulupäivän määräaika ja tuo nupin odotusaika meneekin sitten enempi sinne sote-

palvelujen puolella. Meillähän on tällä hetkell erinomaisen hyvä tilanne, että tossa 

myöhemmin kerronkin et nää, sekä kaupungin oma koronajälkihoitorahoitus ja valtion 

opiskeluhuollon lisäavustus antaa meille hyvät mahdollisuudet vahvistaa tätä 

opiskeluhuollon henkilöstömäärän kasvua. Syrjäytyminen ja koulupudokkuus on toki 

edelleen siellä meidän sitovissa tavoitteissa ja siellä kunnianhimoiset tavoitteet Varian 

keskeyttämisprosentin laskemiseksi, niin koko, kaikkien opiskelijoiden osalta ja 

erityisesti tuolla alle 20-vuotiaiden osalta, niin siel on kova sitova tavoite päästä tonne 

8 % keskeyttämiseen. Työelämän vaatimuksia vastaava ammatillinen koulutus on 

sitovana tavoitteena ja mittareina siellä valmistuvien sijoittuminen työelämään ja näin. 

Viidentenä sitovana tavoitteena oppimiskampuksen suunnitteluun liittyen, niin 

tutkimme tai teemme, laadimme suunnitelmaa siitä että olisko Vantaa maailman 38. 

kaupunki, jossa tarjotaan tämmöstä yhtenäistä IB-koulutusjatkumoa aina sieltä 

varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja ammatillisen koulutuksen puolella meil onkin 
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 jo suunnitelmat vähän pidemmällä ja niitä nyt sit viedään eteenpäin. Ja viimeisenä 

siellä sitten harrastustoiminnan laajentaminen ja tavoitteena on, että kasvatetaan sitä 

harrastusten saavutettavuutta ja tässä meil on yhteiset tavoitteet 

kaupunkikulttuuritoimialan kanssa. No sitten katsotaan vähän lukuja ja keskeisiä, mitä 

luvut pitää sisällään. Kaiken kaikkiaan voin todeta, että kasvatuksen ja oppimisen 

osalta kaupunginjohtajan talousarvioesitys on erittäin myönteinen sillä tavalla, että 

tässä taloudellisessa tilanteessa voidaan todeta että budjettiesitys turvaa meidän 

lakisääteiset palvelut 40 000 oppijalle ja meillä ei ole ollut isoja leikkaustarpeita tai 

tasapainottamistarpeita palvelujen osalta. Samaan aikaan kuitenkin on todettava, että 

budjetti ei pidä sisällään tämmösiä uusia avauksia tai laadun tai määrän kasvua, vaan 

me pysyttelemme laadullisesti ja määrällisesti samalla tasolla, kuitenkin niin että 

lapsimäärä ja oppilasmäärän kasvut ovat huomioitu. Ja lukiokoulutukseenkin on 

onnistuttu löytämään rahoitus 70 paikalle ja tämän jälkeen voin kyllä todeta, että alkaa 

olla meidän lukiot sillä tavalla täynnä, et ennen ku uutta lukiota rakennetaan, niin on 

vaikeaa kasvattaa tästä opiskelijapaikkamäärää. Toisin sanoen toimialan ikään kuin 

tuottavuus- ja kasvuohjelmaan vastaaminen toteutuu tuolta kotihoidontuen kuntalisän 

poistamisen kautta ja tällä tavalla ei ole tarvinnut ikään kuin tarkastella näitä meidän 

lakisääteisiä palveluja varhaiskasvatuksen tai opetuksen ja koulutuksen osalta. 

Näissä luvuissa on mukana myöskin jo valtion myöntämät avustukset, koronarahat ja 

muut hankerahat, joista on jo päätös, joista rahoitusta siirtyy sitten vuodelle -22 ja 

toimintakatteen korotusprosentti näyttää näiden lukujen, kaikkien lukujen, 

yhteenlaskettuna toi 3,6 %. Tässä kuvassa näkyy nää meidän tulot ja menot ja meidän 

toimialalle tyypillistähän on se, että me olemme henkilöstökulupainotteinen toimiala, 

60 % toimintakuluista on henkilöstön palkkoja ja sitten pienempi osa muuta. Myöskin 

on hyvä havaita, että palvelujen ostoissa on merkittävä määrä, siitä kustannuksesta 

on työtä eli siel on meidän siivous ja avustajapalveluja ja ruokapalveluja ja tän 

tyyppiset palvelut, et myös siellä ollaan hen-, työvoimavaltaisissa kustannuksissa. 

Tulot, tulot tulee sieltä tuista ja avustuksista hyvin paljon. Siellä näkyy isoina 

prosentteina sitten nää meidän valtion avustukset, joita ikään kuin kohdistetusti 

valtiolta voidaan hakea ja toisena isona alueena on sitten varhaiskasvatuksen 

maksutuottoja. Tässä menot meidän palvelualueittain, siel on kaksi isoa, perusopetus 

ja varhaiskasvatus, perusopetus pikkasen isompana. Ja sitten pienemmillä osuuksilla 

toisen asteen ja muiden palvelujen osat. Henkilöstömäärän kehittyminen vuodelle -22, 

vakituisten henkilöiden lukumäärä kasvaa, nää pitää sisällänsä näitä, muun muassa 
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 näitä opiskeluhuollon henkilöstöjä, jois tapahtuu kasvua ja myöskin sitten se suurin 

henkilöstömäärän kasvu tulee sieltä oppilasmäärän tai lapsimäärän kasvun kautta eli 

siel on palkkavarauksia tälle, kasvaville lapsi- ja oppilasmäärille. Myös määräaikaisten 

osalta näkyy kasvua siellä ja näitä kasvuja selittää sitten nää meidän valtion 

avustuksilla palkattavat määräaikaiset henkilöt, nää korona-avustukset ja niin 

edelleen, niin nehän on sitten määräaikaista joukkoa, jotka niillä rahoilla palkataan. No 

semmosia keskeisiä erityiskysymyksiä tulevalle vuodelle on se että on nää 

koronaepidemian aiheuttamat haasteet, palvelutarpeen kasvu opiskeluhuollossa, 

lasten tuen tarpeessa, niihin pystytään hyvin vastaamaan nyt talousarvioon varatuissa 

korona-avustuksissa ja valtion avustuksissa. Iso kysymys varsinkin siellä 

varhaiskasvatuksen puolella on meidän henkilöstön saatavuus ja tämä kysymys on, 

niin kuin olemme julkisuudessa saaneet viime aikoina lukea, niin hyvin laaja ja 

kansallinenkin. Ja jonkun verran on havaittavissa jo myös siellä perusopetuksen 

puolella sitä, että, sanotaan että ei vielä olla samanlaisessa tilanteessa, mut sanotaan 

että hakijamäärät on laskusuuntaan päin, mikä on tietysti semmosia ensimmäisiä 

huolta aiheuttavia merkkejä. Vieraskielisen väestön osuus kasvaa, 

varhaiskasvatuksessa se on korkeammalla tasolla kuin perusopetuksessa, mutta 

molemmissa ollaan menossa osuuden kasvussa ylöspäin. Uudet nuoret tulevat 

oppivelvollisuuden piiriin ja tää oppivelvollisuuslain toimeenpanohan kestää sen kolme 

vuotta, että saadaan sitten kaikki luokka-asteet ja opintoasteet siihen sisään ja 

tutkintoon valmentavasta koulutuksesta jo puhuinkin. Tässä meidän koulujen ja 

oppilaitosten uudisrakentamishankkeet kaudella -22-25. Koulupuolella, 

perusopetuksen puolella ei ole ihan tämmösiä uuden uusia kouluja, siellä 

laajennetaan, korjataan ja perusparannetaan ja Varian Vehkalan ammatillinen yksikkö 

on sitten ihan iso, uudisrakentamishanke. Ja tässä varhaiskasvatuksen 

uudistilahankkeet vuodelle, tai tuleville vuosille, ja niitä sitten onkin hieman enemmän, 

niinkun jo kaupunginjohtajan esityksessäkin kävi ilmi. Ja vielä korjaushankkeet. Tääl 

on sitten meidän nyt jo hyvin sujuvan sisäilmaprosessiin liittyviä hankkeita, mutta myös 

ihan selkeesti hankkeita jotka ikänsä tai muun syyn vuoksi vaativat korjausta ja nää 

on tietenkin toiminnan kannalta äärimmäisen tärkeitä, että pidetään huolta niistä 

meidän terveellisistä ja turvallisista opiskeluympäristöistä. Irtaimen omaisuuden 

investoinnit meidän osalta on vähän yli 3 miljoonaa euroa ja siel on sitten näihin 

korjattaviin ja rakennettaviin koulu- ja päiväkotihankkeisiin liittyvää irtaimistoa. Tässä 

vielä lyhyesti tää koronan toipumissuunnitelman rahoitus vuodelle -22. Kaupungin 
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 omassa budjetissa on tuo 4,3 miljoonaa euroa yhteensä ja siinä alapuolella lyhyesti 

myöskin jo päätetyt valtion korona-avustukset vuodelle -22 ja tällä merkittävällä 

määräaikaisella lisäpanostuksella pystymme vastaamaan näihin oppimisen ja 

hyvinvoinnin vajeeseen ja siinä oikeassa laidassa sitten lueteltu niitä monia erilaisia 

tapoja joilla tätä tukea tullaan järjestämään. Näin, puheenjohtaja. Tässä tiivis katsaus 

kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvioesitykseen. 

0:30:47:5 Antti Lindtman 

Näin. Sitten menemme kysymyksiin ja todella siis napakoita, tiiviitä kysymyksiä ilman 

alustuksia. Ja tehdään niin, että laitetaan siellä apulaiskaupunginjohtajan 

muistivihkossa kynä sauhuamaan ja vastataan sitten lopussa, tässä nimittäin ihan 

jonkun verran kyllä näitä kysymyksiä on tullut. Mutta aloitetaan. Täällä on siis (--) 

[0:31:17:9] Luokkala, Lehmuskallio, Sodhi, Norrena, Tahvanainen, Kauppinen, Abdi, 

Särkelä, Karhu ja Åstrand. Lähetään käymään tätä läpi. Aa, Luokkala. 

0:31:30:4 Pirjo Luokkala 

Joo, kiitoksia. Kiitoksia Kalskelle tästä esityksessä, mulla kaksi napakkaa kysymystä. 

Toinen liittyy tähän henkilöstön saatavuuteen ja siihen vielä lisäkysymys. Elikkä mitä 

on määrällisesti eli mikä se vaje on henkilöstössä tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa, 

perusopetuksessa ja keskiasteen opetuksessa? Ja sitten toinen kysymys tähän 

samaan syssyyn elikkä mitä Kaso tekee henkilöstövajeen paikkaamiseksi tai 

hoitamiseksi, ihan siis tämmöset konkreettiset toimenpiteet joilla tää asia saahaan 

hoitumaan? Kiitos. 

0:32:13:5 Antti Lindtman 

Lehmuskallio. 

0:32:15:3 Paula Lehmuskallio 

Kiitos, puheenjohtaja. Kysyisin, että mitenkä me aiomme vastata Helsingin suureen 

yritykseen lisäämällä perus tai näiden kasvatushenkilöstön palkkoja ja se mikä minulle 

jäi epäselväksi oli että mikä siellä Hakunilassa oli se, että miten siellä lisättiin sitä 

rakentamista tai koulujen tiloja tai joku sellainen meni multa vähän ohi? Kiitos. 

0:32:47:1 Antti Lindtman 

Ja Sodhi. 
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 0:32:49:1 Sodhi Ranbir 

Kiitos, puheenjohtaja. Mulla on muutama kysymys, mennään suoraan. Onko Vantaalla 

tehty lapsivaikutusten arviointi ennen kuin koti, kodin työn Vantaa-lisä 

poistamisehdotusta? Toinen kysymys on, että minkälaiset perheet kärsivät eniten 

Vantaa-lisän poistamisesta? Ja vielä kolmas on sellainen, että jos ne lapsi kasvaa, 

onko meillä pätevää henkilökuntaa sinne? Kiitos. 

0:33:22:8 Antti Lindtman 

Norrena. 

0:33:26:9 Vaula Norrena 

Kiitos, puheenjohtaja. Jatkan samaa aihetta. Mikä on meidän varhaiskasvatuksen 

työntekijöiden keskimääräinen palkkaero suhteessa Helsingin nykyisiin palkkoihin? Ja 

sitten kysyn, että mikä viivästyttää Aviapoliksen alueen kouluja, kaikkia niitä, lukiota, 

Atomia, yhtenäiskoulua, mikä niitä viivästyttää? 

0:33:56:2 Antti Lindtman 

Tahvanainen. 

0:34:04:7 Säde Tahvanainen 

Hyvä arvoisa puheenjohtaja, haluan kysyä samasta aiheesta kuin Norrenan viimeinen 

kysymys eli Aviapoliksen kouluhankkeet, nyt näyttää siltä valitettavasti että jos tällä 

kaudella ei olla viemässä eteenpäin Aviapoliksen alueella mitään, mutta 

oppimiskampusta ollaan viemässä eteenpäin, kiirehtien, että tässä ikään kuin 

sivuutetaan nyt Aviapolis oppimiskampushankkeen nojalla elikkä onko näin käymässä 

ja milloin tuo lukiohanke käynnistyisi, joka myöskin on kaavailtu? Tätä Atomiahan on 

tässä lykätty aikaisemminkin, mitkä ovat syyt? 

0:34:42:2 Antti Lindtman 

Kauppinen. 

0:34:54:5 Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia. Mä oisin kysynyt siitä, että kun tossa on tosi hyvä et meil on 

päiväkotikorjaushankkeita ja kulukorjaushankkeita, niin näistä väistötiloista kun usein 

tilakeskuksen puolelta on kuullut sitä että on tosi haasteellista sitten, että ei löydy 
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 väistötiloja, niin nythän meil on esimerkiksi Variston opetuspiste otettu käyttöön ja 

siellä ei ole tehty sen jälkeen kun siellä on todettu oireita, niin ei ole tehty isompia 

korjauksia eli niihin tavallaan sen isoihin ongelmiin ei oo päästy puuttumaan, niin 

kysyisin vaan että onko tästä hyvä plänä ja voisko tästä joskus saada jotain tietoa? Ja 

toinen kysymys koskee sit tätä meidän osaamisvajetta, että tää näyttää tosi hienolta 

tää budjetti ja täs on tosi hyvin huomioitu kaikkia koronan haittojen poistoa, mutta että 

miten sitten kun meil on kumminkin toi lukutaito laskussa ja mun mielestä jokaisen 

lapsen pitäis olla oikeus myöskin sujuvaan lukutaitoon, että pystyiskö tähän kehittää 

jotain mittaria joka huomiois kumminkin sen että ollaan tosi haasteellises tilanteessa, 

et paljonko voidaan panostaa ja ulkomaalaisten, vieraskielisten taustojen määrä 

nousee, mutta kyllä meidän kantasuomalaistenkin poikien lukutaito on laskussa, että 

pystyis jotenkin huomioimaan meidän haasteellisen ympäristön, et tästä kysymys, 

kiitos. 

0:36:04:4 Antti Lindtman 

Abdi. 

0:36:07:3 Abdi Faysal 

Kiitos, puheenjohtaja ja kiitos sivistyksen apulaiskaupunginjohtajalle tästä hyvästä 

alustuksesta. Minulla olisi pari kysymystä. Yks kysymys koskee, kun palkattiin 

monikielisiä koulunkäyntiavustajia, niin mikä on tilanne, onko kaikki paikat täytetty ja 

kuuluvatko he tähän määräaikaiseen työvoimaan? Jos ei, niin mihin lokeroon he 

kuuluvat? Ja toinen kysymys koskee meidän peruskoulujen ryhmäkokoja, niin mikä on 

tän hetkinen tilanne ryhmäkokojen osalta? Kiitoksi. 

0:36:47:0 Antti Lindtman 

Särkelä. 

0:36:51:8 Jussi Särkelä 

Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kiitos apulaiskaupunginjohtajalle hyvästä 

alustuksesta ja toi budjetti näyttää hyvältä. Minulla olis kaks kysymystä. Ensimmäinen 

koskee erityisopettajia. Erityisopettajat kohtaavat päivittäin pahoinvoivat oppilaansa, 

siis päivittäin, hän ei voi osittaa sitä pahoinvoinnin syitä ja lähteä osittain korjaamaan 

niitä, kuten esimerkiksi lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, terapeutit, kuraattorit ja 
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 niin edelleen, vaan erityisopettaja joutuu perehtymään oppilaan koko ongelmakenttää 

ja pärjäämään siinä tilanteessa pääsääntöisesti yksin, niin onko erityisopettajille 

varattu määrärahoja työnohjaukseen ja onko sitä riittävästi? Nää erityisopettajathan 

toimii nyt sote-tilanteessa vähän siinä rajamailla, että hänen yhteistyökumppaninsa 

menevät sinne hyvinvointialueen puolelle ja itse pysytään täällä kuntapuolella. Toinen 

kysymys koskee vieraskielisten sanavarastoa tai miten sanotaan, siis ne henkilöt jotka 

ovat tänne tulleet toisista kulttuureista ja toisista kielistä, niin osa heistä puhuu suomea 

aivan hyvin, mitään eroa ei huomaa, mutta nyt sitten kun olen tehnyt tässä 3 vuotta, 

tukenut eräitä henkilöitä, ammattikorkeakoulussa opiskelevia henkilöitä, niin olen 

havainnut semmosen ja miettinyt että mistä johtuu että he eivät pärjää kirjallisissa 

tehtävissä, niin se että ihminen puhuu hyvin suomea, siihen riittää 15 000 sanavarasto 

noin suunnilleen, mutta me jotka istumme täällä salissa, me hallitsemme 40 000 sanaa 

ja siitä johtuu, että he eivät tahdo pärjätä AMK:n kirjallisissa tehtävissä ja jopa opiskelu 

saattaa tästä syystä keskeytyä, niin onko missä määrin tämä ongelma on tiedostettu 

ja onko sille tehty tai ollaanko tekemäs jotain? Kiitos. 

0:39:26:0 Antti Lindtman 

Näin. Otetaan tässä vaiheessa vastauskierros ja sit otetaan loput kysymykset ja sitten 

tiiviitä kysymyksiä ja sitten vielä tiiviit vastaukset. Ole hyvä. 

0:39:38:7 Katja Kalske 

Kiitos, puheenjohtaja. No niin, lähetääs liikkeelle. Luokkala kysyi tästä vajeesta 

henkilöstössä varhaiskasvatuksessa ja tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajien 

vakansseja on avoinna 289 kappaletta, kun niitä yhteensä on vähän yli 900 eli noin 30 

% tästä opettajien vakansseista on vakinaisesti täyttämättä. Kaikki on toki 

määräaikaisesti täytetty, mutta valitettavasti sitten osin ei-kelpoisilla, siellä 

työskentelee meidän parhaita lastenhoitajia sitten niissä tehtävissä. Ja mitä tehdä? No 

kyl ihan kaikki kivet täytyy kääntää siinä asiassa ja varmasti niitä johtamiseen ja niihin 

työolosuhteisiin ja ikään kuin siihen sijaisten saamiseen ja näihin kaikkiin, niitten eteen 

ponnistellaan kaiken aikaa. 

[sivuavaa keskustelua 0:40:50:7-0:41:06:3] 

0:41:06:3 Katja Kalske 
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 Eli kyllä kaikki tunnetut ja uudetkin keinot täytyy ottaa käyttöön tässä kysymyksessä. 

Lehmuskallio kysyi miten vastataan Helsingin 5 miljoonaan määrärahaan, josta 

tänään uutisoitiin ja meidän tämmösten pikaisten arvioiden mukaan se tarkoittaa 

varhaiskasvatuksen ja sen hoivahenkilöstön osalta ehkä noin 50 euron 

palkkavaikutusta ja tuota, Vantaa on omilla toimillaan viime keväänä 

järjestelyvaraeristä nostanut 40 euroa varhaiskasvatushenkilöstön palkkoja ja 

aikaisemminkin myöskin on tehty vieläkin isompia tarkistuksia siihen, että ehkä 

euromääräisesti ajatellen voi olla että tämä ikään kuin maine tämän hetkisen julkisen 

keskustelun keskellä on suurempi haaste kuin se eurohaaste, mutta sen enemmän 

meidän täytyy tehdä töitä sen eteen, että meidät tunnetaan hyvänä työnantajana ja 

toki tietysti jos henkilökohtaisesti minulta kysytään, niin mielelläni nostaisi 

varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkatasoa, mutta se, en lähtisi kyllä tämmöseen 

kuntien välisen palkkakilpailun tielle, vaan toisenlaisia ratkaisuja toivoisin että 

haetaan. Toi Hakunilan rakentamisasia täytyy mun tarkistaa vielä erikseen. Sodhi  

kysyi lapsivaikutusten arvioinnista kuntalisän osalta. Meillä ei ole tehty tämmösiä 

laajoja lapsivaikutusten arviointeja tässä, mutta toki tietysti lautakunnan valmistelussa 

on arvioitu niitä vaikutuksia lapsiin ja lapsiperheisiin. Ketkä kärsivät eniten? Tää on 

hyvin moniulotteinen kysymys ja niin kuin aikaisemminkin olemme keskustelleet tästä, 

niin perheen valinta lapsen päivähoidon tai hoidon osalta on hyvin tämmönen perheen 

omiin arvoihin perustuva ja ratkaisut tehdään sieltä perheestä käsin ja ehkä niitä 

näkökulmia tässä kysymyksessä on kovinkin paljon. Siel on toisaalta sellainen 

näkökulma, että tällä hetkellä kuntalisä on sidottu siihen et perheen kaikki lapset 

hoidetaan kotona ja siel on niitä isosisaruksia joille vaikka kielenoppimisen ja 

kotoutumisen kannalta ehdottomasti olis hyödyllisempää olla siellä, ihan tutkitustikin 

hyödyllisempää, siel varhaiskasvatuksen piirissä ja toisaalta sitten meil on vahvoja 

tutkimustuloksia siitä että semmoset sosiaaliset tuet, jotka vaikuttaa kotoutumista tai 

tämmösen vieraskielisen väestön integroitumista ja kotoutumista, niin tämmöset tuet 

jotka edistää sitä kotona pysymistä, niin eivät edistä sitä integraatiota. Täs on hyvin 

monenlaisia ja erilaisia kanavia, näitä vaikutuksia, tässä kysymyksessä. Mistä 

saadaan pätevää henkilökuntaa, jos lapsimäärä lisääntyy? Oikeastaan siitä jo 

puhuttiinkin tuossa ton henkilöstövajeen suhteen, et se on iso kysymys, jonka parissa 

tästäkin riippumatta täytyy ponnistella ja me olemme huomioineet tätä lapsimäärän 

mahdollista kasvua sillä et jo pidempänä trendinä on se että varhaiskasvatuksen 

osallistumisaste kasvaa eli enemmän lapsia tulee päiväkoteihin kuin on kotona 
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 hodettavissa, niin tässä, tätä kasvua olemme olettaneet et tapahtuu edelleen ja se 

oikeastaan siellä, sen sisällä on varauduttu sitten siihen lapsimäärän mahdolliseen 

kasvuun tämänkin asian merkeissä. Norrena kysyi keskimääräistä palkkaeroa. Mä 

jätän tän tohon Mikolle vastattavaksi tossa omien vastausteni perään, jos Mikolla 

sattuu olemaan tarkempaa tietoa ja jos ei oo, niin kaivellaan sitä sitten jälkikäteen 

vastattavaksi. Sit oli Aviapolikseen liittyen kysymyksiä. Meidän uuden lukion 

tarveselvitystyö on käynnistynyt juuri nyt ja sen, siinä ei viivytellä, päinvastoin sitä 

kiirehditään eteenpäin reippaasti, jotta päästäisiin sen asian kanssa ja se tulee sitten 

varmasti jo ensi vuoden aikana tarveselvityspäätöksentekoon ja sitä myöten voidaan 

sitten arvioida sitä rakentamisajankohtaa ja jos en mä nyt aivan muista, niin meidän 

pitkän tähtäimen investointiohjelmassa kyllä on jo suunnitelmissa varaus 

lukiorakentamiselle. Perusopetuksen puolelta tää viivästyminen johtuu lähinnä siitä, et 

se lapsimäärä ei ole kasvanut siellä sitä tahtia kun on alun perin suunniteltu ja tässä 

ollaan hyvin tarkasti koko ajan, seurataan sitä tilannetta ja on ikään kuin arvioitu että 

se ei, se tarve vielä realisoidu siinä tahdissa kuin aikaisemmin suunniteltiin. Kauppinen 

kysyi kokonaisväistösuunnitelmaa ja me voidaan sitä toki selvittää toisessa kohdassa, 

nyt tässä mulla ei ole siihen semmosta suoraa vastausta. Ja lukutaitomittari on tärkeä 

asia ja meidän täytyy ymmärtää sitä lukutaidon kehittymistä, koska se on toki tietysti 

ihan oleellinen sekä tässä oppimisvajeen tarkastelussa että ihan kaiken kaikkiaan 

muutenkin kuuluu niihin ihan perusasioihin mitä meidän täytyy koulussa lapsille 

opettaa. Abdi kysyi monikielisistä ohjaajista ja määräaikaisuudesta, nää monikieliset 

ohjaajat on palkattu nimenomaan sillä valtion koulutuksen tasa-arvo, valtion 

avustusrahalla eli ne ovat nyt määräaikaisia työsuhteita. Tää onkin semmonen 

kysymys, että varmaan valtion tasolla pohditaan sitä et miten tää koulutuksen tasa-

arvoraha ohjattaisiin sinne valtionosuusjärjestelmään ja jos tähän suuntaan valtio 

rahoitusjärjestelmäänsä muuttaa, niin sen myötä sit tietysti meillekin tulee 

mahdollisuus niitä vakinaistaa. Meil on erittäin hyviä kokemuksia ja toivomme että 

pystymme nää jossakin kohdassa vakinaistamaan myös meidän työntekijöiksi. 

Ryhmäkoko on, mul on nyt semmonen muistikuva että meidän tämmönen painotettu 

ryhmäkoko tällä hetkellä, joka ottaa huomioon sen että perusluokkaa aina aika ajoin 

jaetaan, niin on noin, himppasen verran alle 17 ja tää budjettiesityshän nyt 

nimenomaan vaikuttaa siten, että sitä ei ole tarve kasvattaa ja se on tietysti tässä 

tilanteessa erinomaisen hyvä. On hyvä havaita se, että toisenlainen ratkaisu, 

esimerkiksi se että talouden tuottavuus- ja kasvuohjelmassa olis lähdetty hakemaan 
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 tasapainotusmahdollisuuksia ryhmäkoosta, niin sehän olis ikään kuin sitä että toisella 

kädellä olis ojennettu koronajälkihoitotukea ja sitten toisella kädellä olis ikään kuin sitä 

ihan samaa resurssia vähennetty, mutta näin siis ei ole tässä esityksessä. Särkelä 

kysyi erityisopettajien mahdollisuudesta työnohjaukseen ja nyt mun täytyy 

valitettavasti todeta, et mä en tunne mikä tilanne tällä hetkellä siitä asiasta on ja 

selvitämme sen ja vastaamme myöhemmin. Ja vieraskielisten suomen kielen taitohan 

on perus oleellinen, tärkeä kysymys ja se taitohan, siinä on hurjan suuret vaihtelut, 

ihan niin kuin Särkelä totesi, niin on niitä joilla on jo hyvä taito ja sit on niitä joilla on 

heikommat taidot ja erityisesti toisen asteen koulutuksesta selviäminen on sellainen, 

et siihen yhä edelleen täytyy vahvasti panostaa, siihen äidinkielen opettamiseen, 

myöskin ehkä tutkia niitä mahdollisuuksia, et joista jo puhutaan, että olisiko 

mahdollista opiskella toisella asteella englannin kielellä, jos se on vahvempi kuin 

suomen kieli, niin että siitä kielestä ei synny ikään kuin opintojen etenemisen estettä. 

Oliko Mikko, mul on täällä varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä, paikalla? liks sulla 

jotain täydennettävää näihin mun vastauksiin? 

0:51:06:8 Mikko Mäkelä 

Kiitos, hyvä puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Aika kattavastihan tossa tuli 

varhaiskasvatuksenkin kysymyksiin vastattua. Tost kotihoidon tuen kysymyksestä, 

tästä ketkä kärsii-kysymyksestä, kuten apulaiskaupunginjohtaja totesi, niin on hyvin 

monitahoinen kysymys ja tietysti myös vähän se että mikä tässä yhteydessä lasketaan 

kärsimiseksi, et jos vanhemmat palaa töihin ja lapsi tulee varhaiskasvatukseen tän 

seurauksena, niin en sit tiedä että miten hankala tilanne se on perheen osalta ja sitten 

tää tulojen menetys nyt varmaan oli tässä se mitä haetaan ja tätä vois ehkä lähestyä 

vähän sitä kautta, että kun tän lakisääteisen hoitorahan lisäksi kaikilla perheillä on 

mahdollisuus tulosidonnaiseen hoitolisään, mikä on kiinni perheen tuloista ja sitä 

enimmillään voi saada 183 euroa ja vähän päälle kuukaudessa, niin tätä 

tulosidonnaista hoitolisää saa Vantaalla yhteensä 38 % kaikista kotihoidontuen 

saajista eli heidän perheen yhteenlasketut kuukausitulot on noin 3200 tai vähän alle 

ja sitten näitten kaikista pienituloisimpien osalta, niin ehkä täs vois muistuttaa siitä että 

tää kotihoidontuen kuntalisähän osaltaan myös vaikuttaa sit näihin viimesijaisiin 

etuisuuksiin eli lähinnä toimeentulotukeen ja sitten näitten kaikkein pienituloisimpien 

perheiden osalta siinä määrin kun kriteerit muuten täyttyy, niin hehän saa sitten 

vastaavalla tavalla sit toimeentulotukea ja tän kotihoidontuen  merkitys ylipäätään ja 
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 kotihoidontuen kuntalisä myöskin, niin sen tarkoitushan ei oo varsinaisesti sitä 

perheen toimeentuloa sinänsä korjata, vaan nimenomaan mahdollistaa vaihtoehtona 

varhaiskasvatukselle sen lapsen hoitaminen kotona, mut tosiaan se on aika 

monitahoinen kysymys ja siihen perheen tilanteeseen vaikuttaa aika paljon muutkin 

asiat. Mutta joka tapauksessa se että 60 % perheistä, heidän tulot on sellaiset että he 

eivät saa tätä hoitolisää eli jotenkin vois ajatella et heillä ei taloudellinen tilanne sit ihan 

niin kovin tukala oo ja sitten taas nää jotka saa myös hoitolisää, niin heille sitten vähän 

tilanteesta riippuen on mahdollisesti muitakin etuuksia käytössä. Mut sitten tosiaan se, 

että palaako vanhemmat töihin vai mikä on tilanne, niin se riippuu siitä. Noista 

palkoista oli kysymys. Mul ei oo nyt suoralta kädeltä tietoa niistä palkkaeroista, mutta 

voidaan tää selvittää ja toimittaa jälkikäteen. Aika pienet ne erot on joka tapauksessa 

ja Vantaallahan on myös, niin kuin tos todettiin, niitä palkkoja täs viime vuosina 

nostettu, mutta toimitetaan tähän jälkikäteen. Oikeastaan siinä varmaan oli nää 

varhaiskasvatusta koskevat kysymykset. 

0:54:39:3 Antti Lindtman 

Ensimmäinen osa niistä. 

0:54:40:8 

Niin, aivan. 

0:54:43:1 Antti Lindtman 

Ja nyt meillä on jäljellä toinen osa. Ja sitten meil on jäljellä vielä sen toisen osan 

vastaukset, joten tästä pienimuotoisesta vihjailusta valtuutetut ja (--) [0:54:54] 

huomaavat, että toivon lyhyitä kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia. Mutta mulla on täällä 

sitten vielä Karhu, Åstrand, Järä, Letto, Eklund, Ahokas, Hakala, Karlsson, el Issaoui, 

Tamminen ja al-Taee ja Niikko. Ja siihen vedetään viiva. Ja sitten tääl on vielä 

Tikkasen kysymys sieltä chatista, jonka varmaan apulaiskaupunginjohtaja voi käydä 

hakee, niin lähetään käymään näitä läpi ja todella pyydän tiiviitä kysymyksiä ilman etu- 

tai jälkikäteisalustuksia. Karhu. 

0:55:31:2 Suvi Karhu 

Kiitos, puheenjohtaja ja kiitos alustajille. Kysyisin ensin näitä, kun ilmeisesti 

ostopalveluilla ostetaan kouluihin näit tukipalveluita, niin ilmeisesti kyseessä on siis 
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 oppilaille annettavaa tukee, niin millaisissa tapauksissa oppilaat saa tukea? Ja sit 

toinen kysymys tosta Vantaa-lisän mahdollisesta poistosta, et onks se siis huomioitu 

varhaiskasvatuksen määrärahoissa ja niitten mahdollisessa kasvamisessa? 

Pahoitteluni jos siihen tuli jo vastaus, koska mulla meni nyt osa vastauksesta ohi 

työesteen vuoks. 

0:56:01:5 Antti Lindtman 

Åstrand. 

0:56:05:8 Stefan Åstrand 

Joo, tack utförande. Jag ska fråga, att (-) [0:56:13:8] att i den presentation så där ni 

visade nybyggen för daghems och fattades i (-) Mårtensdals skola nya daghems och 

ska bli färdigt 2023, var det ett misstag eller vad var orsak? 

0:56:33:6 Antti Lindtman 

Järä. 

0:56:37:0 Juha Järä 

Kiitos, puheenjohtaja ja kiitos kysymyksiä herättävästä alustuksesta. Olisin kysynyt 

tästä erityiskysymyksestä, joka lopussa otettiin esiin eli tää vieraskielisten haaste. 

Meillä Vantaallahan ¾ uusista asukkaista on vieraskielisiä ja paikoitellen kouluissa on 

runsaasti heitä suurin osa. Mitä tälle asialle tehdään, että he oppisivat suomen kielen 

näitä nykyisiä keinoja paremmin? Kiitos. 

0:57:10:5 Antti Lindtman 

Letto. 

0:57:11:8 Pirkko Letto 

Kiitos, puheenjohtaja. Olisin kysynyt oppilashuollosta. Se on tärkeä osa myös lasten 

ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa, mistä me kaikista pidetään huolta. Tässä 

budjettikirjassa mainitaan tää lakimuutos, joka on tulossa nyt vuoden alussa ja sehän 

erityisesti koskee kuraattoreja ja sit se tulis myöhemmin myös psykologien osalta 

voimaan. Mulle jäi hieman epäselväksi se, että mikä on se lisäys mitä tulee ens vuonna 

näihin kuraattori- ja psykologipalveluihin, jotka on tärkee osa kuitenkin hyvinvointia? 

Kiitos. 
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 0:57:47:8 Antti Lindtman 

Eklund. 

0:57:53:0 Tarja Eklund 

Kiitos, kiitos, puheenjohtaja. Mä taas kysyisin tuosta Itä-Hakkilan koulusta, että 

huomasin siellä jossain diassa, että siellä oli merkitty että vuonna -23 Itä-Hakkilan 

koulu siirtyy johonkin väistötiloihin, että missä nää mahdolliset väistötilat oikein 

sijaitsee ja sitten että korjataanko se koulu nyt sitten vuoteen -25 mennessä vai kuinka 

kauan on ajateltu, et siihen koulun korjaukseen mahdollisesti menee aikaa? Kiitos. 

0:58:31:3 Antti Lindtman 

Ahokas. 

0:58:36:0 Siri Ahokas 

Kiitoksia esittelystä ja kiitos puheenvuorosta. Aiheesta kysyttiinkin jo, mutta ehkä 

kysyn vielä vähän eri kulmasta eli opetuskielen, suomen, ruotsin tai englannin kielen 

hallinta on aivan avainasemassa oppimisessa Vantaalla ja nyt kun vieraskielisten, 

monien erilaisten vieraskielisten oppilaiden määrä kasvaa tai lasten määrä kasvaa 

Vantaalla, niin onko siihen varauduttu jotenkin etukäteen, jotta tää opetuskielen 

hallinta paranisi? Ja toinen kysymys liittyy varhaiskasvatukseen ja sijaisiin, että mitä 

kuuluu muutama vuosi sitten (-) [0:59:22:3] Tikkurilassa pilotoidulle liikkuvat sijaiset-

toimintamallille? Kiitos. 

0:59:34:5 Antti Lindtman 

Hakala. 

 0:59:35:8 Heli Hakala 

Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos Katri Kalskeelle. Kysymykseni liittyy ensi elokuussa 

alkavaan TUVA-koulutukseen, että onhan sinne varmasti resurssoitu omat 

erityisopettajat ja opinto-ohjaajat ja lisäksi kenelle kuuluu TUVA:n opiskeluhuolto? 

Kiitos. 

0:59:58:1 Antti Lindtman 

Karlsson. 
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 1:00:01:0 Patrik Karlsson 

Tack för ordförande, tack för presentation. Minä mietin semmosen asian, että se tuli 

aika hyvin esiin että opiskeluhuollon vahvistaminen on tavoite ja tietysti koronan 

jälkeen se on tosi hyvä ja minä mietin, että mitkä kaikki suunnitelmat on tekeillä, koska 

on tiedossa yksi koulu, Vantaan koululla, jos ei vielä oo nähnyt koulukuraattoria ja 

koulupsykologia täällä syksyllä, että 3 kuukautta on jo odottanut? Kiitos. 

1:00:44:6 Antti Lindtman 

Ja el Issaoui. 

1:01:10:8 el Issaoui 

Hei, tohon talousarvion määrärahoihin, niin muutos edelliseen vuoteen on 3.2 % ja 

tiedetään että siellä on noi yleispalkankorotukset 2 % ja varma hintaindeksi 2.2 %. 

Samaan aikaan meillä kasvaa lasten määrä, niin kysyisin että paljonko meillä on 

määrärahaa per oppilas ja millä nämä painostukset aiotaan tehdä? Näyttää kyllä, että 

määräraha on aika tiukka. Kiitos. 

1:01:45:8 Antti Lindtman 

Ja Tamminen. 

1:01:47:8 Ida Tamminen 

Kiitos. Tarkennusta oisin vielä halunuttu tietää eli Kalske, totesit äsken että lasten 

määrän lisääntymiseen varhaiskasvatuksessa on valmistauduttu, niin valtuutettuna 

että alalla työskentelevänä haluaisin tietää, et mitkä on ne konkreettiset keinot siihen 

miten on valmistauduttu? Kiitos. 

1:02:12:8 Antti Lindtman 

al-Taee. 

1:02:19:4 Hussein al-Taee 

Niin, terve vaan. Pari kysymystä apulaiskaupunginjohtajalle. Ensimmäinen liityy 

työpaikkoihin operus- ja kasvatusalalla. Selasin Vantaan kaupungin avoimia 

työpaikkoja alaan liittyen läpi ja siellä oli aika vähän virkoja auki ylipäänsä, vähän 

tehtäviä auki, mutta sitä ihmettelin että tämmösiä koulunkäynnin avustajia, jotka ovat 

monikielisiä, jotka voisivat tulla opettajien tueksi, joilla ei välttämättä ole kelpoisuutta, 
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 mut kykenevät kuitenkin ylläpitämään luokassa hyvää luokkahenkeä ja auttamaan 

niitä, jotka ovat vieraskielisiä, niin heitä varten ei ollut yhtään tehtävää auki. Eikö tämä 

kuulu siihen strategiaan että miten tätä opetusta viedään eteenpäin? Ehkä Ilkka Kalo, 

jos on paikalla tai joku muu, ellei Kauske itse halua vastata. Ja sit toinen kysymys 

liittyy opettajien palkkoihin ja mä nyt haluun vaan yhtyy Katri Kalske, sun kanssa, 

siihen että me kaikki yritämme saada opettajien palkat maksettua ajallaan ja oikein. 

Tää on jo vuoden kestänyt yli ja yhä useampi opettaja on muhun yhteydessä, et joko 

maksetaan liikaa palkkaa, liian vähän ja silloin kun maksetaan liikaa palkkaa, niin 

yht’äkkiä peritäänkin takaisin ja tää epävarmuus ei ole pitovoimatekijä opettajien 

kohdalla eli tästä vielä mainehallintanäkökulmastakin. Kiitos. 

1:04:08:9 Antti Lindtman 

Ja vielä Niikko. 

1:04:16:1 Mika Niikko 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Olisin tiedostellut Korson koulun ja Leppäkorven koulun 

niitä tilanteita, missä ne menee. Noissa (--) [1:04:27] ei ainakaan mainittu mitään 

kalustehankintoja tai valmistumisia ens vuodelle. Ymmärtääkseni toi on jo useamman 

kerran aikaisemmin siirtynyt, tää Korson koulun sulkeminen, että kuinka kauan se on 

vielä auki? Se on huonokuntoinen, siel on jätetty paljon tekemättä sen takia kun se on 

pitänyt sulkea useasti ja eilen ne siellä aloitti taas uudet seiskat nytten syksyllä, niin 

mikä näitten koulujen tilanne Korson alueella on? Niit ei näkyny tossa laisinkaan, tossa 

esittelyssä. Kiitos. 

1:05:04:6 Antti Lindtman 

Okei, sit mennään vastauksiin ja tehdään niin että aloitetaan siitä että 

kaupunginjohtaja kertoo, että kuinka paljon on tulossa liksaa. Ole hyvä. 

1:05:17:6 Katri Kalske 

Joo, kiitos paljon. Tässä esitettiin kysymys siitä, että tämä korotus joka tulee 

kasvatukseen ja oppimiseen näyttää pieneltä ottaen huomioon palkankorotukset, 

mutta tässä summassa siis ei ole vielä mukana palkankorotuksia. Ne on keskitetysti 

budjetoitu kaupunkistrategiajohdon toimialalle ja sitten kun tiedetään palkkaratkaisu, 

kun neuvottelut ovat päättyneet ja neuvottelutulos on tullut, niin tähän lukuun lisätään 
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 vielä palkankorotukset. Eli kasvatuksen ja oppimisen lopullinen budjetti tulee olemaan 

tätä suurempi, niin kuin kaikkienkin vuoden toimialojen. Kiitos. 

1:05:57:4 Antti Lindtman 

Okei, ja sit apulaiskaupunginjohtaja Kalske, vastauksista mennään eteenpäin. 

Siirrymme sen jälkeen kaupunkikulttuuriin. 

1:06:05:2 Katri Kalske 

Kiitos, puheenjohtaja. Ollaan oikein napakoita. Karhu tiedusteli tuen saamisesta ja se 

on tietysti semmonen ihan perus ammatillinen kysymys, joka siellä 

varhaiskasvatuksessa tai koulussa, siellä osaavien ammattilaisten voimin 

havainnoiden ja keskustellen huoltajien kanssa ja ikään kuin sen lapsen toimintaa 

tarkkaillen pystytään sitten arvioimaan, sitä että milloin sitä tukea tarvitaan ja saadaan, 

kaikilla siihen on oikeus silloin kun tarve siihen on. Kuntalisä talousarviossa näkyy sillä 

tavalla, että siihen ei ole varausta (--) [1:06:49:9] sitä 2 miljoonaa euroa siihen Vantaa-

lisää ja jos sitten sitä haluttaisiin maksaa, niin sitten se raha pitää joko kaivaa muualta 

talousarviosta tai lisätä sinne eli se tässä budjettiesi-, kaupunginjohtajan 

budjettiesityksessä ei ole siihen varausta. Åstrand tiedusteli Mårtensdalista. 

Mårtensdalin, nyt mä tarvistan tän vielä, mutta mielestäni siinä ei ole mitään 

viivytyksiä, oo tulossa, et sen pitäis mennä ihan aikataulun mukaan. Järä kysyi miten 

opitaan paremmin suomea ja myös Ahokas viittasi tähän opetuskielen merkitykseen 

ja Vantaa on panostanut todella paljon meidän henkilöstön osaamiseen ja me 

puhutaan tämmösest kieli- ja kulttuuritietoisesta opetuksesta, jossa jokainen koulussa 

on suomen kielen opettaja, niin että sitä kieltä ei opetella vain esimerkiksi suomi 

toisena kielenä-tunnilla, vaan se on koko ajan siinä arjessa ikään kuin se kielen ja 

sanavaraston kehittäminen käynnissä ja täytyy kyl todeta, et mä oon aika ylpee siitä 

että miten Vantaalla kieli- ja kulttuuritietoista opetusta on viety eteenpäin. Mutta totta 

kai, on selvää että kun vieraskielisten määrä kasvaa, niin haasteet on koko ajan 

olemassa. Letto tieduteli opiskeluhuoltohenkilöstön määrän muutoksia. Me olemme 

siis saaneet tähän valtion avustusta ja me olemme saaneet tähän myöskin sieltä sitä 

koronatukirahaa ja näillä rahoilla tullaan palkkaamaan 12 uutta kuraattoria ja 6 uutta 

psykologia ja näihin on siis palkkavaraukset täällä talousarviossa. Tää on merkittävä 

lisäys ja tuki ja me tulemme myös palkkaamaan nää vakinaisina, koska tämä 

lakimuutos on sieltä tulossa ja joudumme kilpailemaan tässäkin kohdassa 
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 henkilöstöstä ja tässä kysyttiinkin erään koulun tilanteeseen liittyen, niin erityisesti 

psykologipuolella on henkilöstön saatavuuspulmaa ja meil on useampia psykologin 

tehtäviä ollut täyttämättä, tälläkin hetkellä muistaakseni 6 vakanssia peräti on tälläkin 

hetkellä täyttämättä. Kuraattoripuolella ei käsitykseni mukaan pitäisi tällaista pulmaa 

olla ja nyt en oo ihan varma, että onko sitten juurikin niin että ruotsinkielisellä puolella 

on ollu kuraattoripulmaa, mutta tarkistetaan. Eklund tiedusteli Itä-Hakkilan koulun 

väistöratkaisuista. Valitettavasti en osaa siihen tässä vastata. Ahokas tiedusteli 

liikkuvat sijaiset-pilotoinnista ja se on tainnut olla ennen, ennen kuin minä oon tullut 

Vantaalle ja tämäkin on minulle tuntematon, selvitetään. TUVA-koulutuksessa on toki 

varauduttu opiskeluhuoltohenkilöstöön, erityisopetukseen ja opoihin. Tähänhän me 

saamme valtion tuen sitten rahoituksessa, sieltä valtion osuuksien järjestelmän kautta. 

Mm, el Issaoui tiedusteli palkan korotusta, joo, kaupunginjohtaja siihen vastasikin ja 

meidän, niin kuin tuossa alussa totesin, niin talousarvioesitys on sen kaltainen että 

oppilaskohtaiset kustannukset ovat pysymässä samalla tasolla kun ne on ollu tähänkin 

saakka. Eli kun oppilaita tulee vähän lisää, niin siihen on varauduttu, mutta tämmöstä 

määrällistä muuta lisäystä talousarvioesitys ei pidä sisällään. Konkreettiset keinot, nyt 

mul on huono muistiinpano, tämmönen, tiedusteli lapsien määrän kasvuun liittyen, 

Mikko kohta täydentää, al-Taee oli tarkastellu meidän työpaikka-, nythän me ollaan 

semmoses vaihees vuotta et meidän tehtävät on täytetty. 

1:11:06:2 Mikko Mäkelä 

Se oli se, että millä konkreettisilla keinoilla on varauduttu siihen lapsimäärän kasvuun. 

1:11:12:4 Katri Kalske 

Aa, aivan. Juuri näin. Euroilla eli tässä vaiheessa varautuminen tarkoittaa sitä, että 

olemme varautuneet mitoittamaan henkilöstömäärän niin, että se vastaa siihen 

lapsimäärän kasvuun. Koulupuolella se tarkoittaa opettajien vakansseja, 

varhaiskasvatuksessa opettajien ja lastenhoitajien vakansseja ja niin edelleen ja 

näihin on palkkavaraukset tässä talousarviossa. Työpaikkoja ei oo auki, kun ne on nyt 

tällä hetkellä tässä vaiheessa vuotta täytetty. Meil on kaikki meidän monikielisten 

ohjaajien vakanssit, muistaakseni niit on 22, kaikki on täytetty tällä hetkellä ja tää, 

meidän maailmassa mennään lukuvuosi kerrallaan ja sitten rekrytoinnit seuraavaa 

lukuvuotta kohti mentäessä käynnistyy sit siel kevät-talvella. Palkkamaksupulmat 

ehkä ei oo nyt tämän päivän agendalla, mutta voimme palata niihin sitten erikseen. Ja 
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 Niikko kysyi Korson, Leppäkorven koulun valmistus, nyt jos en aivan väärin muista, 

niin tää Leppäkorven koulun laajennus- ja korjaustyöt ovat valmistuneet ja oppilaat 

ovat siirtymässä vuodenvaihteessa sinne ja tääkin etenee ihan suunnitellusti. Tässä 

tais olla minun ylös kirjaamat kysymykset, kiitos. 

1:12:48:5 Antti Lindtman 

Tuliko siinä siihen chatissa esitettyyn kysymykseen myös? 

1:12:55:7 Katri Kalske 

Totta! Joo, kasvatuksen ja oppimisen lautakunta valmisteli tulevaa strategiaa ja kävi 

keskusteluja, on selvää et nää on tarkkaan kirjattu, nää lautakunnan näkemykset niistä 

keskusteluista ylös ja ne ohjaa meidän toimintaa. Toki tietysti tätä tulevan vuoden 

talousarviotahan on jo pitkälle valmisteltu jo syyskuussa kun lautakunta on pitäny 

strategiaseminaaria, että osittain siellä on ollu jo valmisteltua aineistoa ennenkin sitä, 

mutta tämmönen, isot linjat niin sanotusti, niin kyllä kulkevat tässä työssä mukana. 

1:13:49:0 Antti Lindtman 

Okei, sitten toteamme että nyt tässä kohtaa kasvatus ja oppimisen talousarvioesitys 

on käyty läpi ja tosiaan jos tästä nyt sit jäi kysymyksiä tai selvityspyyntöjä, niin ens 

viikon keskiviikkoon mennessä sinne (-) [1:14:09:7] olevaan taulukkoon. Sitten 

mennään kaupunkikulttuuriin ja apulaiskaupunginjohtaja Åstrand. 

1:14:33:6 Riikka Åstrand 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Terveisiä Leipzigista, olen täällä 

edustamassa Vantaan kaupunkia Eurocities-verkoston kokouksessa ja nyt sitten 

täältä käsin esittelen teille kaupunkikulttuurin toimialan tulevaa vuotta ja talousarviota. 

Näin kätevästi käy kun ollaan Teamsissa, myös Saksasta hoitaa tämä esittely. 

Kaivetaan esitys esiin, toivottavasti näkyy. Eli mennään kaupunkikulttuurin osalta 

näihin vastaaviin asioihin mitä äsken Katri esitteli. Meidän keskeiset tavoitteet, meidän 

yksi isoimpia tavoitteita on tää harrastustarjonnan laajentaminen ja harrastusten 

saavutettavuuden parantaminen. Lisäksi meillä on laajasti digitaaliseen siirtymään 

liittyviä tavoitteita. Vantaalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja 

yksinäiseksi kokevien vähentäminen on meillä, meillä tulee olemaan isosti esillä 

tulevana vuonna myös koronan jälkihoidon puitteissa ja sitten me kun ollaan 
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 vastuussa tosta koko kaupungin myönteisen ja erityiskohtelun ohjelmasta, niin 

koetaan vähän semmosta yleistä vastuuta tästä eriarvoistumisen ehkäisemisestä ja 

panostetaan ens vuonna uuden ohjelman rakentamiseen. Tapahtumien määrää 

pyritään lisäämään, sekä isojen että sit tämmösten pienten asukaslähtöisten 

tapahtumien määrä. Ja sitten, kuten valtuustosopimukseenkin on kirjattu, niin 

kulttuurilinjaukset tulee olemaan isossa roolissa ja siihen sen mukaisia toimenpiteitä 

sitten tuodaan eri puolille Vantaata ja lisätään sillä tavalla kaupunkikeskustojen 

kukoistusta. Merkityksellisen työn ja vaikuttavan johtamisen osalta meillä on nostoina 

erityisesti strategian jalkauttaminen ja vaikuttavan työn lisääminen ja sitten 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisrakenne. Sit meidän 

talousarviolukuihin. Tästä näätte miten luvut on kehittynyt tässä vuosien aikana eli 

ensimmäisessä sarakkeessa 2020 vuoden toteuma ja sitten viimeisessä sarakkeessa, 

missä on isompia lukuja, niin näkyy sitten ens vuoden talousarvio ja jonkin verran 

plussaa on sitten prosentuaalisesti tässä tullut suhteessa kuluvaan vuoteen. Meidän 

keskeiset muutokset liittyy muun muassa siihen, että Variaan sijoitetut 

erityisnuorisotyöntekijät, niin osa heistä tullaan vakinaistamaan ja se rahoitus siirtyy 

tuolta projektirahoituksen puolelta tähän meidän vakinaiseen budjettiin. Aikuisten 

perusopetus tulee laajentumaan, joka myös lisää meidän henkilöstöresurssitarvetta ja 

sitten tässä tänä vuonna on kunnostettu Hakunilan, Häkansbölen alueelle 

lastenkulttuuritilaa. Se aukeaa ja samaten Hakunilaan aukeaa iso uusi tekojää. Sit 

tästä itse asiassa on jäänyt, leikkaantunut tästä pdf-muodota pois vielä neljäs bullet 

point, joka liittyy siihen et kun tässä olikin jo puhetta Kason kohdal tosta Korson 

koulusta, niin se tosiaan poistuu käytöstä, muuten tässä vuodenvaihteessa, mut siellä 

jatkuu kuitenkin vapaa-ajan toiminta ja erityisesti liikuntasalin käyttö ja se on nyt sitten 

tästä eteenpäin laitettu meidän talousarvioon, että se tulee siivotuksi ja ylläpidetyksi, 

se vapaa-ajan tila siellä edelleen. Muuta mitä tässä esityksessä on sitten sisällä, on 

myös koronan toipumissuunnitelma meidän osalta. Siitä tulee jatkossa vähän 

tarkempia tietoja tässä esityksessä. Sitten tässä on meidän osalta tuottavuus- ja 

kasvuohjelman toimenpiteitä eli niitä säästöjä mitä me tullaan tekemään ja siellä on 

muun muassa ehdotus siitä et me luovuttais Mölandetin rakennuksessa ja Tuupakan 

autoverstaasta, joka on taas nuorisopuolen toimintaa ja supistettaisiin kirjastojen 

sunnuntaiaukioloaikoja, luovuttaisiin torikonserteista ja leikkattais liikunnan toiminta-

avustuksista. Sitten ulkopuolisella rahoituksella meillä on paljonkin erilaisia 

kehittämishankkeita, mistä ehkä nyt isoimpana, uusimpana Harrastusten Vantaa-
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 hanke ja sitten monta muuta. Toipumissuunnitelmassa meidän osalta on tän tyyppisiä 

toimenpiteitä. Esimerkiksi tässä meillä on uuden elintapaohjausmallin 

vakiinnuttaminen eli hyvinvointimentorointi, jota on toteutettu aikaisemmin 

hankerahoituksella, mutta sen päättyessä, kun siit on saatu valtavan hyviä 

kokemuksia, niin nyt sitten toipumissuunnitelmassa jatketaan sen toteuttamista. 

Aikuisopistossa on kärsitty isosti koronasta, koska siellä on sen tyyppisiä opiskelijoita 

joille etäopetus on ollu hyvin vaikeeta ja sen takia sitä oppimisen vajetta ja velkaa nyt 

sitten paikataan lisä- ja tukiopetuksella. Aikuisopistolla tullaan aloittamaan myös 

tämmönen kokeilu missä annetaan semmosia kurssipaikkoja, jotka on jääny 

täyttämättä maksutta syrjäytymisuhan alla oleville nuorille aikuisille. Sinne 

Håkansbölen kartanon alueelle tulevaan lastenkulttuurikeskukseen tullaan 

toteuttamaan sitten alueen perheille paljon toimintaa ja esityksiä ja sitä varten sitten 

lastenkulttuurituottaja sinne saadaan palkata. Ja sitten jalkautuvaa erityisnuorisotyötä, 

jota on koronan aikana tehty hyvinkin paljon ympäri Vantaata ja jolle on ollu suuri tarve, 

niin nyt kun nuorisotilat avautuu ja meidän työntekijät siirtyy takas tiloille, niin tarvitaan 

vähän ekstra rahaa siihen et pystytään jatkamaan kuitenkin sitä jalkautuvaakin työtä 

tässä rinnalla. Koulunuorisotyötä tullaan lisäks vahvistamaan ja sitte 

digisyrjäytyminen, joka on osa, jonka laajuus on erityisesti nyt korona-aikana meille 

selvinny, niin siihen tullaan tekemään toimenpiteitä. Ja sit vielä tärkeenä on tämmönen 

uudentyyppinen yhteisöllinen kielen oppiminen ja sen toteuttaminen ja siihen saadaan 

kirjastonhoitaja toteuttamaan sitä. Tässä sitten piirakkamuodossa meidän 

kaupunkikulttuurin tulot, mistä näette että maksutuloista tulee suurin osa meidän 

tulokertymästä ja sitten meidän saamia tukia ja avustuksia on sitten toinen iso piirakan 

pala. Menot taas koostuu pääasiassa henkilöstömenoista ja sisäisistä vuokrista, sitten 

avustukset on myös aika iso osa mihin meiltä rahaa siirtyy. Palvelualueittain meillä on 

isoin palvelualue näin talousarviosta katsottuna, niin liikuntapalvelut ja sitten melkein 

yhtä iso kirjasto- ja asukaspalvelut ja sitten niiden jälkeen kulttuuri- ja nuorisopalvelut. 

Sitten meidän keskeisiä kärkihankkeita tulevana vuonna. Me aloitetaan, aletaan ihan 

konkreettisesti edistämään Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon suunnittelua, jonne 

sitten tulee sijoittumaan nämä Myyrmäen alueen vähän turbulenssissa tällä hetkellä 

olevat vapaa-ajan palvelut ja sinne laajennetaan sitten myös nykyisiä, nykyisten 

palveluiden kokoa. Sit Elmon urheilupuisto, siellä alkaa ihan oikea rakentaminen ja 

sitten -25 vuonna tullaan saamaan sinne ensimmäiset uima-, öö, ensimmäistä kertaa 

päästään sitten uimaankin sinne. Kuusjärvenkin aluetta kehittään vetovoimakohteeksi, 
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 entistä laadukkaammaksi käyntikohteeksi. Ja sitten tietysti nää 

harrastusmahdollisuudet ja myönteisen ja erityiskohtelun ohjelma on meillä isosti 

esillä. Lisäks me kehitetään kaupunkitasoista asiakaspalvelua ja meillä on siihen 

strategia vuoteen 2030 saakka kehitteillä. Ja sitten meidän koko toimialan yhteinen 

tavoite on lisätä meidän yhteistä työn vaikuttavuutta ja luoda siihen yhteisiä 

vaikuttavuustavoitteita. Henkilöstömäärään liittyen, niin meillä on hieman haasteita 

meidän järjestelmien kanssa, saada näitä lukuja silleen realistisesti esitettyä. Täs on 

nyt luvut mitkä tuolta järjestelmistä tulee, mutta nää näyttää aika hurjilta johtuen siitä 

et nää otetaan tiettynä päivänä vuodesta tiettyyn kellonaikaan ja ne ei silloin ihan 

kuvaa kaikilt osin todellisuutta, mutta todellisuudessa meidän henkilöstömäärä ei 

lisäänny kovin paljoa eli vakinaisen henkilöstön määrä toimialalla tulee ens vuonna 

lisääntymään viidellä henkilöllä. Määräaikaisia tulee sitten enemmän johtuen näistä 

monista toipumissuunnitelmaan ja myönteiseen ja erityiskohtelun ohjelmaan liittyvistä 

toimenpiteistä. Mutta kasvu ei ole noin suurta kuin mitä nämä luvut tässä näyttäisivät. 

Meidän erityiskysymyksiä ens vuonna, me tullaan panostamaan paljon nyt ja 

lähitulevaisuudessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen rakenteen 

kehittämiseen eli tämä on nyt määritelty meidän kaupunkitasoisesti niin, et 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus on meidän toimialan vastuulla ja 

se tulee olemaan isosti esillä tulevana vuonna, koska meidän yhteistyö sitten tulevaan 

hyvinvointialueeseen täytyy rakentaa hyvin tiiviiksi ennen kuin sitten hyvinvointialue 

aloittaa vuoden -23 alusta eli tätä tullaan isosti miettimään nyt sitten ensi vuonna. 

Osallisuus, joka on myös kaupunkitasoisesti meidän vastuulla, niin siihen tulee 

muutamia erilaisia nostoja tulevana vuonna. Esimerkiksi asukasraatitoimintaa tullaan 

vakiinnuttamaan ja sit tullaan laatimaan uusi, paremmin asukkaat huomioon ottava 

malli tähän alueellisten kehittämistoimikuntien ja aikaisemmin aluetoimikuntina 

tunnettujen toimikuntien seuraajaksi ja siinä varmasti sitten tullaan teiltäkin kysymään 

ajatuksia. Sit myönteisen erityiskohtelun ohjelmasta lyhyesti. Eli meil on tosiaan, 

tiedoksi niille valtuutetuille jotka ovat uusia eivätkä kuulleet tästä vielä, niin 

laajamittaisesti meil on tosiaan ollu vuodesta 2019 asti tää myönteisen erityiskohtelun 

ohjelma voimassa ja sitten vuodesta 2020 alkaen siihen on kytkeytynyt tämmönen 

valtion puolelta isosti rahoitettu lähiöohjelma-kokonaisuus ja nää on sitten saman 

sateenvarjon alle Vantaalla rakennettu. Ja myönteisen erityiskohtelun ohjelmassa on 

eri tiettyihin kriteereihin valittu viis aluetta jonne kohdistetaan erityisesti meidän 

toimenpiteitä ja tässä diassa näkyy kaikkia niitä toimenpiteitä joita ollaan ensi vuonna 
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 toteuttamassa tän myönteisen erityiskohtelun ohjelman puitteissa. Tässä on suurin 

osa semmosia, jotka on ollu jo tänä vuonna meneillään, mutta sitten tässä on 

muutamia, jotka vielä tässä loppusyksystä tulee päätöksentekoon ja ne vielä vahvistuu 

sitten sen puitteissa, et mitkä ne sitten, ne uudet toimenpiteet on. Mutta tästä näätte, 

et kuinka valtavasti eri tyyppistä tekemistä tähän ohjelmaan kuuluu monesta eri 

näkökulmasta. Ja myönteisen erityiskohtelun ohjelmasta vielä sen verran, et ens 

vuonna me tullaan rakentamaan uus ohjelma eli nämä toimenpiteet jotka on nyt ollu 

voimassa useita vuosia, niin ne katsotaan sit kokonaan uusiksi kun rakennetaan se 

ohjelman pohja, uudella tavalla katsotaan että kuinka, mitkä toimenpiteet sitten on 

järkevää jatkaa ja mitkä sopii siihen uuteen ohjelmaan. Meidän tuottavuus- ja 

kasvuohjelmaan liittyen meillä on eri tyyppisiä säästöesityksiä. Ne liittyy muun muassa 

tiloihin. Me ollaan jo viime vuonna ja kuluvana vuonna muutamista tiloista luovuttu, 

mut jatketaan tätä tiloista luopumista eli niin kuin tos aikaisemmin sanoin, niin 

luovutaan tai esitetään et luovuttais Tuupukan autoverstaan tilasta Mölandetin 

saarella sijaitsevasta Villa Sainiosta. Rekrytoinneista ollaan tässä jo pari vuotta 

säästetty sillä tavalla, että kun joku poistuu kaupungilta, niin sitten yritetään pitää sitä, 

jonkin aikaa sitä paikkaa tyhjillään, jotta saadaan siitä sitten semmosta säästöä, joka 

kertyy niistä kaikista pienistä puroista sitten isoksi summaksi. Hankinnoista tullaan 

säästämään ja palveluissa säästetään tai esitetään nyt, et edelleen säästettäis isoista 

torikonserteista ja meidän osalta sitten neljäsluokkalaisten itsenäisyyspäiväjuhlaan ei 

olla budjetoitu rahaa. Lisäks sunnuntaiaukioloja kirjastoissa supistetaan ja 

mahdollisesti sit jos ei vuoden loppuun mennessä olla saatu säästöö toteutumaan, niin 

muilla tavoin voi, joudutaan lykkäämään lumetusta ja jäädytysten aloitusta. Järjestöjen 

osalta nää säästöt tulee kohdistumaan siihen, et liikuntapalvelut esittää näiden 

avustusten leikkausta ja sit meil on menossa tää kaupungin liikuntatilojen 

maksuperusteiden uudistus, joka on kaupunginhallituksessa ollu, tällä hetkellä 

käsittelyssä ja siitä olis tarkoitus saada sitten jonkin verran lisätuloja ja Kukonnotkon 

leirikeskus, jonka kulurakenne muutettiin tänne kuluvalle vuodelle niin, että järjestöt 

maksavat 100 % siivous- ja emäntäpalveluista kun käyttävät leirikeskusta, niin ensi 

vuonna ei oteta, ei mennä ihan niin radikaalilla linjalla, vaan, mutta ens vuonna 

järjestöt edelleen maksais jonkun verran näistä käyttämistään palveluista ja nyt se 

ajatus ois että he maksaisivat 25 % ja kaupunki 75 %. Meidän palveluverkko tulee 

kehittymään sillä tavalla, että runsaan vuoden päästä avautuu Kivistön 

kauppakeskukseen palvelukeskittymä, johon tulee paljon meidän palveluita ja ihan 
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 kunnon kokoisina ja isoina tiloina, muun muassa kirjasto- ja nuorisotila ja myös sitten 

kulttuuriin soveltuvaa tilaa ja järjestöjen toimintaan soveltuvaa tilaa. Elmon uimahalli 

on tulossa, Aviapoliksen nuoristotila myöskin ja sitten tää kaupunkikulttuuritalo 

vuosikymmenen lopussa. Liikuntahallit on semmonen tärkeä kokonaisuus, jotka 

rakentuu tästä eteenpäin aina tulevien koulujen yhteyteen ja sil tavalla, et ne on hyvin 

monipuolisia, isoja liikuntahalleja, jotka on sitten päivisin koulujen käytössä ja iltaisin 

harrastus, isoja harrastuspaikkoja. Peruskorjauskohteissa on Vernissa, Håkansbölen 

kartanon päärakennus, Tikkurilan kirjasto ja Myyrmäen uimahalli lähivuosina. Tämän 

irtaimen omaisuuden investoinnit hyppään nyt yli ajanpuutteen vuoksi. Ja sitten 

muistutan vielä, että kaupunkikulttuurin toimialan palvelut on siinä mielessä erittäin 

tärkeitä, että kun muodostetaan niitä olosuhteita, että haavaa ei muodostu, niin silloin 

ei tarvita sitä lääkettäkään elikkä halutaan ennaltaehkäisyn kautta edistää ihmisten 

elämänlaatua, osallisuutta, yhteisöllisyyttä, terveyttä, iloa ja mielen hyvinvointia ja sitä 

kautta sitten olla auttamassa kaupungin muita palveluita niin, että sitten korjaaville 

palveluille ei tulisi tarve. Kiitos. 

1:31:58:7 Antti Lindtman 

No niin. Kovasti kiitoksia, kaupunkikulttuuri, apulaiskaupunginjohtajalle ja nyt sitten 

kun katson kelloani, me ollaan semmonen 35 minuuttia aikataulusta jo liu’uttu 

eteenpäin eli on ollut niin hyviä ja hyviä kysymyksiä, hyviä vastauksia, että jos jollakin 

on esimerkiksi suunnitteilla ryhmäkokouksia tai vastaavia tän tilaisuuden päätyttyä, 

niin kannattaa niitä suosiolla nyt noin puolella tunnilla siirtää eteenpäin. Hyvä. Nyt 

sitten mennään kysymyksiin tästä teemasta. Ensimmäinen on Eva Tawasoli, ole hyvä. 

1:32:48:0 Eva Tawasoli 

Kiitos, puheenjohtaja. Niin tosiaan, kiitos apulaiskaupunginjohtajalle, yhteys hieman 

pätki ja voi olla että osa teidän puheenvuoroista, jotka suoraan vastaa mun 

kysymyksiin, niin meni minulta ohi. Tosiaan, pari kysymystä. Ensinnäkin, mitä 

harrastustoiminnan laajentaminen tarkalleen tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että 

jokaisella vantaalaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus päästä maksuttoman 

harrastustoiminnan piiriin? Ja toinen kysymys. Aikuisten perusopetukseen liittyen 

heräs kysymys, että kuuluuko maahanmuuttajataustaisten suomen kielen opetukset 

tähän palvelumuotoon? Jos kuuluu, niin kysyisin, että millä tavoin Vantaalla on 

lähdetty kehittämään ja tehostamaan suomen kielen opetusta ja kurssitarjontaa? 
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 Meillä Vantaalla on nimittäin samal tavalla kuin muualla pääkaupunkiseudulla 

sellainen ongelma, jossa perustason suomen kielen kursseja on runsaasti tarjolla, 

mutta syventävän vaiheen kursseista on pula eli tässä asiassa kysyntä ja tarjonta ei 

kohtaa ja siksi moni ei pääse oppimaan suomea tehokkaasti. Kiitoksia. 

1:34:05:1 Antti Lindtman 

Kiitoksia, ja nyt huomaan että täällä on aiempia puheenvuoropyyntöjä myöskin, joten 

nyt mennään seuraaviin, otetaan muutamat kysymykset tässä ja sitten vastataan 

kerralla. Nyt vuorossa ovat siis järjestyksessä Jari Sainio, Eve Rämö ja Juha Järä. Jari 

Sainio, ole hyvä. 

1:34:23:7 Jari Sainio 

Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia. Mä oisin kysynyt apulaiskaupunginjohtajalta, että 

mikä on euromääräinen säästösumma näistä säästöistä, joita tossa esitettiin, et 

kirjaston aukioloajoista, torikonsertista ja sitten näistä avustuksista? Tää on vähän 

ristiriitainen tää teidän esitys siinä mielessä, että apulaiskaupunginjohtaja lopetti 

puheenvuoronsa siihen, että pyritään tekemään korjaavia liikkeitä ettei tarvis sitten 

näitä palveluja Vantaalla käyttää, mutta nämähän on juuri niitä kohteita, jotka 

kohdistuu nimenomaan kuntalaisiin ja näkyy kaikista parhaiten, et musta on aika 

outoa, sen takia mä haluan tietää nää summat. Jos ei niitä löydy tänään, niin 

loppuviikosta, ens viikon alkuun mennessä. Kiitos. 

1:35:07:2 Antti Lindtman 

Kiitoksia, seuraavana valtuutettu Rämö. 

1:35:09:7 Eve Rämö 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Luulen saaneeni ehkä vastauksen, mutta varmistan silti, 

koska tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Eli tuolla oli toi Mölandetin myynti, niin onhan 

näin, että nämä myyntiaikeet koskee nimenomaan sitä niin kutsuttua isoa Mölistä eikä 

sitä vieressa olevaa lastensuojelun aktiivikäytössä ja äärimmäisen tärkeää pientä 

Mölistä? Kiitoksia, puheenjohtaja. 

1:35:35:8 Antti Lindtman 

Kiitoksia, seuraavana valtuutettu Järä. 
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 1:35:39:7 Juha Järä 

Kiitos, puheenjohtaja. Täällä tekstissä mainitaan, että otetaan käyttöön tämmönen 

uusi vantaa.fi-verkkopalvelu, joka nykyaikaistaa tätä toimintaa. Siihen liittyen esitän 

kysymyksen, että olisiko ja onhan mahdollista että nämä järjestötuet tulisivat 

kuntalaisten näkyviin ihan tuonne Vantaan kotisivuille, toki myös muutakin kuin tämän 

kulttuurialueen tiimoilta? Sellaista kysyisin, kiitos. 

1:36:18:3 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Otetaan sitten vielä valtuutettu Raja-aho ja sitten vastauksia tähän väliin. 

1:36:28:1 Maarit Raja-aho 

Kiitos, puheenjohtaja ja kiitos hyvästä esittelystä. Jatkossahan nyt tulee tosi paljon 

tärkeää hyvinvoinnin edistämisasioita tälle kaupunkikulttuurin toimialalle ja täällä 

huomasin tämmösen toipumissuunnitelmassa, tämmösen otsikon kuin Uuden 

elintapaohjausmallin vakiinnuttaminen, Hyvinvointimentrointi. Olisin kysynyt, että mitä 

tämä tällainen toiminta tarkoittaa? Kuulostaa tosi hyvältä. Kiitos. 

1:37:00:5 Antti Lindtman 

Selvä. Kiitoksia. Ja jos nyt tässä välissä otetaan sitten näihin vastaukset 

apulaiskaupunginjohtajalta. 

1:37:08:9 Riikka Åstrand 

Joo, kiitos hyvistä kysymyksistä. Tawasoli kysyi, että mitä harrastusten laajentaminen 

tarkoittaa ja mitä siihen kuuluu. Meilhän on, me ollaan jo pitkällä tässä maksuttomien 

harrastusten toteuttamisessa, meil on ollu 600 maksutonta harrastusryhmää jo tässä 

muutaman vuoden ajan ja nyt kun valtio on tehnyt tämmösen ison panostuksen tähän 

harrastamisen Suomen malliin, niin me saadaan viel entistä enemmän resurssia tän 

toteuttamiseen eli käytännössä tarkoittaa, että kouluille tai muualle hyvin helposti 

saavutettavaan kohteeseen, kuten nuorisotilalle, jotka on lähellä lasten ja nuorten 

koteja, niin perustetaan maksuttomia harrastusryhmiä ja niitä perustetaan sen 

tyyppisiin harrastusmuotoihin mitä lapset ja nuoret on itse toivoneet ja tää on kyllä tosi 

hieno kokonaisuus. Sitten Tawasoli kysyi, että kuuluuko aikuisten perusopetuksen 

kokonaisuuteen myös kielikoulutus ja joo, kyllä. Se ei kuulu suoraan tähän aikuisten 

perusopetukseen, mutta se on saman yksikön vastuulla siel aikuisopistolla ja oli hyvä 
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 kommentti Tawasolilta tähän, et missä asioissa on selkeesti havaittu puutteita, niin mä 

vien tämän huomion eteenpäin sinne meidän yksikköön ja varmistetaan, että pystyttäis 

tarjoamaan entistä enemmän myös näitä vaativamman tason suomen kielen kursseja. 

Sainio kysyi näistä säästösummista ja mä en oo varma tarkoititko, Sainio, näitä kaikkia 

eri meidän säästöjä, mutta mainitsit kirjaston sunnuntaiaukioloajat ja se on noin 

150 000 euroa, se säästö mikä siitä saadaan. Torikonsertit mainitsit, niin se on 80 000, 

se torikonserttien säästösumma ja sitten liikunnan avustuksista on nyt esitetty noin 

100 000 euron säästöä. Rämö kysyi Mölandetista ja siellä tosiaan tämä meidän esitys 

liittyy nimenomaan tähän isompaan Mölandetin rakennukseen, joka on tällä hetkellä 

meidän sisäisissä vuokrissa ja me maksetaan siitä noin 50 000 euroa sisäistä vuokraa, 

mutta siellä on kävijöitä ihan muutama kymmenen porukkaa vuodessa, jolloinka se 

yhden käyttökerran hinta nousee aika korkeeksi ja sen takia se on nyt sitten meillä 

laitettu säästölistalle. Järä kysyi järjestötuista. nää järjestötuet näkyy meidän 

tiedotteessa aina, jotka tulee sitten tonne kaupungin sivuille esiin, mutta toki voidaan 

pohtia myös sitä että olisko siellä joku jatkuva paikka mihin kaikki ne järjestöjen 

saamat tuet aina laitettaisiin toistensa perään elikkä et niit ei tarttis eri tiedotteista 

kaivaa. Ja mainitsit myös, et voiko, et tulis muiltakin kuin kulttuuritoimelta, mut tähän 

voisin huomauttaa ja muistuttaa kaikkia, että avustuksia ei jaeta muualta kuin 

kaupunkikulttuurista elikkä meiltä sitten yritetään luoda tämmönen sivu, jos se on 

toiveena. Ja Raja-aho viimitteeks kysyi tästä hyvinvointimentoroinnista. Se tarkoittaa 

sitä, että terveyskeskuksista tietyn tyyppisiin riskiryhmiin kuuluvat ihmiset lähetetään 

meille hyvinvointimentorointiin tonne liikuntapalveluihin eli nää riskitekijät saattaa olla 

esimerkiksi ylipaino, diabetes tai muut tämmöset pitkäaikaissairaudet. Ja siel meidän 

hyvinvointimentoroinnissa näitä ihmisiä tuetaan liikunnalliseen elämäntapaan ja 

tämmöseen terveelliseen ravitsemukseen. Ja siitä on jo todettu, että tulokset on 

todella hyviä eli tää on just hyvä esimerkki siitä kuinka tämmösellä hyvin paljon 

kevyemmällä ennaltaehkäisevällä tavalla pystytään sit ehkäisemään sitä että nää 

sairaudet ei pahene ja sen sijaan ihmiset pystyy elämään terveempää elämää ja sitten 

palveluiden kuormitus vähenee siellä terveyspalveluiden puolella. Tähän liittyy myös 

semmosta vertaisryhmätoimintaa ja sit semmonen äppi, sovellus, jolla sitten tuetaan 

sitä liikunnallisen elämäntavan ja muutenkin terveellisen elämäntavan toteuttamista. 

Tässä vastaukset ensimmäisiin kysymyksiin, puheenjohtaja. 

1:42:04:4 Antti Lindtman 
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 Selvä, kiitoksia paljon. Ja nyt mennään eteenpäin sitten. Täällä on 

puheenvuoropyynnön varanneet valtuutetut Tarja Eklund, el Issaoui, Kauppinen, Abdi 

Faysal, Eerola ja Tikkanen taisi olla. Katsotaan. Tässä järjestyksessä eli nyt 

ensimmäisenä valtuutettu Eklund, olkaa hyvä. 

1:42:30:4 Tarja Eklund 

Kiitos, puheenjohtaja. Mä kiinnitän samaan asiaan huomion ku tässä jo aikaisemmin 

näitten nuorten, kaikkien nuorten, maksuttomaan harrastukseen, niin onhan nyt sitten 

niin että katsotaan seuraavaksi näille alueille joilla nyt ei ole mitään nuorisotilaa eikä 

myöskään koululla ole tätä harrastusmahdollisuutta, että nyt niille alueille yritettäisiin 

lisätä sitten näille nuorille niitä ilmaisia harrastuksia? Ja tuosta myönteisen 

erityiskohtelun ohjelmasta, niin siel on nyt nää viis aluetta valittu ja jossakin 

aikaisemmissa esityksissä tuli semmonen asia esille, että oltaisiin ehkä ottamassa 

tähän joku kuudes alue vielä, että onko tästä mitään päätöstä tai ajatusta että mikä, 

että tähän tulis tosiaan yks alue vielä sitten lisää? Ja sit näistä jaettavista avustuksista 

kysyisin, että minkä ryhmien avustuksia nää nyt sitten koskee, nää säästötoimet, että 

onko esimerkiks eläkeläisten näihin urheilu- tai liikuntaryhmäharrastuksiin tulossa tätä, 

että niistä myöskin vähennettäisiin vai mistä ryhmistä tässä nyt on kyse? Kiitos. 

1:43:59:0 Antti Lindtman 

Kiitos, sitten valtuutettu el Issaoui. Ja seuraavana valtuutettu Kauppinen. 

[1:44:03:0-1:44:35:3 hiljaisuutta, sivuavaa keskustelua] 

1:44:35:3 Naima el Issaoui 

Ihan lyhyesti, itse asiassa mun kysymys tuli jo Jari Sainion ja Eklundin 

puheenvuoroissa, mutta olisin vaan kysynyt just niistä, euromäärät noihin 

avustusleikkauksiin, mitkä liittyy tohon tuottavuusohjelmaan, euromäärät. 

1:44:54:4 Antti Lindtman 

Selvä, kiitoksia. Valtuutettu Kauppinen. 

1:44:58:1 Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia. Kuulin nuvalaisilta kehuja nuorisotyöntekijöistä koulujen kiusaamisen 

ehkäisyssä, että nykyisest toimet, esimerkiksi KiVa Koulu-tyyppinen toimintamalli ei 
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 oikein toimi kiusaamisen vähentämisessä, mutta aikuisten (--) [1:45:09] toimii hyvin, 

erityisesti nää nuorisotyöntekijät on saanu kiitosta. Niinpä kysyn, et kuinka paljon 

ollaan nuorisotyötä lisäämässä kouluihin ja millä volyymilla per koulu se toimii nytten, 

et kuinka paljon sitä on nyt saatavilla? Ja sitten kysyisin myöskin semmosta, että onko 

tätä Kuusijärven saunaa mahdollista toteuttaa hirsirakenteen avoimella kilpailulla ja 

pistää paukut (--) [1:45:30:1] sijaan siihen että yleisösaunat ois tosi toimivat. Täähän 

on äärimmäisen näyttävä paikka hirsirakentamiselle ja tässä ois ehkä mahdollisuus 

ikään kuin paraatipaikalle saada semmonen, et sen avulla saadaan ehkä vähän 

halvemmallakin sitten sitä rakentamista. Tällainen kysymys rakentamisesta. Kiitos. 

[1:45:47:6-1:46:41:0 hiljaisuutta, sivuavaa keskustelua] 

1:46:41:0 Antti Lindtman 

Otetaan tähän väliin sitten, jos sopii, valtuutettu Eerola. 

1:46:53:6 Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. Jonkinlainen symboli tälle Vantaan säästötouhulle, 

säästöpuuhastelulle oli minusta se, toimiala esitti jossakin vaiheessa, kun tätä talous- 

ja velkaohjelmaa tehtiin, niin nuorisotoimen sukelluslaitteiden myyntiä. Mä oisin 

kysynyt, että millä tavalla tää sukelluslaitteiden myynti on edennyt, kuinka arvioitte sen 

nyt vaikuttavan kaupungin talouden tasapainoon noin korjaavassa mielessä? Toinen 

kysymys liittyy sitten näihin vapaaehtoisjärjestöjen ja muidenkin järjestöjen tilavuokriin 

eli kuinka paljon enemmän Vantaa aikoo ensi vuonna kerätä maksutuloa näistä 

tilavuokrista verrattuna aikaisempaan eli minkä tyyppisiä konkreettisia, siis 

euromääräisesti kuinka paljon korotuksia sinne olisi nyt tulossa? 

1:47:56:3 Antti Lindtman 

Kiitoksia, valtuutettu Eerola. Nyt paremmalla onnella valtuutettu Faysal. 

1:48:30:3 Abdi Faysal 

Joo, kiitos apulaiskaupunginjohtajalle. Olisin kysynyt tuon Koivukylän kirjaston osalta, 

kun vanhan suunnitelman mukaan Koivukylän uusi kirjasto oli kytketty sinne 

Koivukylän keskustan kehittämiseen, mutta nyt se Koivukylän keskustan kehittäminen 

ei ole ihan näköpiirissä ja tämä nykyinen kirjasto on tuolla Cittarin tiloissa vuokralla ja 

se tila ei oikein sovi kirjastoksi, koska se on siellä kauppojen keskellä ja sinne kuuluu 
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 koko ajan hälinää ja työhyvinvoinnin kannaltakin se ei ole ihan keskeisessä paikassa. 

Kysyisin, kun aiemmin oli suunnitelmissa budjettikirjoissa, että tämä kirjasto oli 

työsuunnitelmissa, mutta nyt se ei ole siellä, niin mikä on tilanne sen suhteen? 

Kiitoksia. 

1:49:25:1 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Ja nyt me todetaan, että kaikki puheenvuorot on käytetty. Valtuutettu Kaimio 

veti puheenvuoronsa pois, koska kysymys oli jo esitetty. Lisäks täällä on tullut chatin 

kautta kysymyksiä, että onko budjetoitu kaupunginosaisia matalan kynnyksen 

asukasiltoja ja ynnä muuta. Tietysti apulaiskaupunginjohtaja näkee nämä chatista itse. 

Oli paljon numerokysymyksiä, haluttiin selkeitä tietoja että mitä mitkäkin kulttuuriin ja 

kulttuuripalveluihin kohdistuvat leikkaussuunnitelmat säästävät. Jos kaikkia numeroita 

ei pysty tässä esittämään, niin sitten tietysti varmaankin kirjallisesti voi vastata 

myöhemmin. Apulaiskaupunginjohtaja Åstrand, ole hyvä. 

1:50:18:0 Riikka Åstrand 

Kiitos, puheenjohtaja. Eklundin kysymys oli näistä harrastuksista ja toive oli, että myös 

niille alueille joissa ei ole ollut harrastuksia, niin saataisiin niitä nyt. Ja mä voin kertoa 

ilouutisen, että tän syksyn alusta alkaen viimeistään on jokaiselle koululle perustettu 

vähintään kaksi harrastusmahdollisuutta, monille kouluille enemmänkin, riippuu 

koulujen koosta, mut et on aivan varmaa ja jos nyt näin ei ole jossain tapahtunut, niin 

tulkaa heti mulle kertomaan, mutta näin on se toteutus tapahtunut, et kaikilla kouluilla 

on 2-4 harrastusryhmää, liittyen nimenomaan tähän harrastusten Suomen mallin 

vantaalaiseen toteutukseen. Sit oli kysymys näistä myönteisen ja erityiskohtelun 

alueista. Nyt tosiaan ens vuonna tullaan uudistamaan tää ohjelma ja siinä kohassa 

varmasti katsotaan uudelleen myös nää alueet ja tarkistetaan, et mitkä nyt juuti tällä 

hetkellä on sen tyyppisiä alueita joille tarvitaan tämä tän kaltainen MEK status, mut se 

mikä liitty tähän, että mahdollisesti kuudes alue tulisi, niin se liittyy siihen, et meillä on 

ehkä ollu kaupungin sisällä pientä sekaannusta siitä, että mitkä kaikki ovat MEK-

alueita, johtuen siitä et kun nää alun perin, nää MEK-alueet perustettiin, niin siihen 

käytettiin sekä Sosterin kriteereitä että sivistystoimen kriteereitä ja sivistystoimen 

kriteerit oli sen kaltaisia, että ne ois osoittanu myös Myyrmäen tämmöseks MEK-

alueeksi ja sitä kautta sivistystoimi sitten jo alusta asti joitakin MEK-toimenpiteitä 

osoitti Myyrmäkeen ja sen vuoksi nyt ehkä sitten ollaan mietitty, että ensi vuonna, kun 
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 niitä toimenpiteitä kerran on alusta muutamia sinne Myyrmäkeen sijoitettu osittain 

epähuomiossa, niin voidaan ajatella, että Myyrmäki on nyt sitten tämmönen vähän niin 

kuin kuudes MEK-alue sitten todellisuudessa. No sitten, minkä ryhmien avustuksia 

leikataan? Mä oon ymmärtänyt, että liikuntapalvelut on ajatellu näitä leikkauksia 

tämmösille isommille liikunta- ja urheiluseuroille, joidenka budjetissa tää toiminta-

avustus, joka kaupungilta tulee, niin ei ole niin suuressa roolissa, et se on ainakin ollu 

tässä puheissa, että se olis se kohdennus. Sitten el Issaoui kysyi näistä 

avustusleikkauksista ja mainitsinkin jo aikaisemmin, että tää avustus joka on siis, vaan 

kohdistuis näihin liikuntapuolen avustuksiin, niin olis noin 90-100 000 euroa. 

Kauppinen kysyi, että millä volyymilla koulunuorisotyö toimii. Meillä on myönteisen ja 

erityiskohtelun ohjelmassa MEK-alueilla ja yläkouluissa, onkohan niitä nyt viidellä tai 

kuudella yläkoululla, jokaisella oma erityisnuorisotyöntekijä ja sitten 

alakoulunuorisotyö, joka on nimenomaan suuntautunut tähän kiusaamisen ehkäisyyn, 

niin siinä on tällä hetkellä kaksi nuorisotyöntekijää ja he työskentelee molemmat 

kahdelle koululle eli kaksi henkilötyövuotta ja neljä koulua on mukana tällä hetkellä 

tässä alakoulunuorisotyössä, joka tosiaan on erityisesti siihen kiusaamiseen 

tarkoitettu ja nyt ollaan esittämässä MEK-ohjelman kautta yhtä lisähenkilötyövuotta 

ensi vuodelle, kun MEK-ohjelmassa on jonkin verran tilaa uusille toimenpiteille eli sit 

ens vuonna olis kolme henkilötyövuotta. Tää hirsirakentamiseen liittyvä ja 

Kuusijärveen liittyvä kysymys, mä sen ohjaisin tonne kaupunkiympäristöön, joka 

vastaa näistä asioista ja sit oli Faysal Abdin kysymys Koivukylän kirjastosta. Mä oon 

ymmärtäny, että kirjaston henkilökunta ja se asiantuntijat siellä, niin pitää sitä 

Koivukylän kirjaston nykyistä sijaintia ihan hyvänä, sehän on monissa kaupungeissa 

se suunta, että kirjastot sijoittuu kauppakeskuksiin, jolloin ne on helposti 

saavutettavissa ja nythän meillä Kirnuun, sinne toiselle puolelle rataa, on avautunut 

iso asukastila, jolloinka sitten ehkä jotakin niitä toimintoja joita aikaisemmin on tehty 

kirjastossa, niin on mahdollista myös mennä tekemään sinne asukastilalle, jossa sit 

on paljon rauhallista tilaa eli tää yhdistelmä saattais olla aika toimiva tällä hetkellä, mut 

toki mielellään otan vastaan palautetta, että jos asukkaat sitten ovat sitä mieltä että 

kirjasto ei nykyises paikassa toimi, niin se on, mulle se on uutta tietoa, mutta mielellään 

tämmöstä palautetta tietysti huomioidaan. Eerola kysyin sukelluslaitteiden myynnistä. 

Sanoisin tästä sen, että tää säästöohjelma ehkä jossakin määrin pakottaa 

keskittymään siihen kaikkein oleellisimpaan ja priorisoimaan niihin asioihin jotka on 

kussakin palvelussa kaikkein tärkeimpiä ja se että meillä on nuorisopalveluissa 
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 erikseen sukellusopetusta, niin sitä ei pidetty nuorisopalveluiden ydintehtävänä ja sen 

takia nää sukelluslaitteet laitettiin myyntiin ja mun mielestä se on ihan hyvä seuraus 

tän tyyppisistä säästöohjelmista, että karsitaan turhia, jotka ei oikeesti oo meidän 

tehtävänmukaisia tehtäviä ja että karsitaan niitä pois. En oo, ikävä kyllä nyt osaa 

sanoa, et mitä tän myynnin kanssa on tapahtunut, mutta voin toimittaa vastaukseni 

jälkikäteen Eerolalle. Tilavuokran korotuksista, meil ei siihen oo, ei ole tarkoitus tehdä 

isoja korotuksia, et heittäisin tässä nyt et maksimissaan 5 % korotuksia olis tulossa. 

Sitten Tikkanen vielä kysyi täällä chatissa näistä matalan kynnyksen asukasilloista ja 

tästä oikeestaan, tää tulee oikein hyvään, ajankohtaiseen aikaan, koska juuri ollaan 

järjestämässä 15.11. Kivistöön semmosta iltaa missä kerrotaan täst tulevasta Kivistön 

uudesta palvelukeskittymässä ja sitten olen tässä nyt hyvin alustavasti lähtenyt 

järjestelemään tai pyytänyt, että meille järjesteltäis asukasilta myös Myyrmäkeen, 

koska siellä on niin paljon kohtua ja pohdintaa, keskustelua herättäny nää tilaratkaisut, 

jolloinka sitten itsekin olen juuri tämä Tikkasen esittämän ajatuksen saanut tässä ihan 

lähiviikkoina mieleeni, että kaupunki on niin iso, että nää paikallisesti isot kysymykset 

saattaa monesti jäädä ison kaupungin varjoon ja sen takia yritetään nyt entistä 

enemmän huomioida tämmöset paikallisesti isot kysymykset ja tarjota kaupunkilaisille 

sitten paikkoja keskustella näistä ja kysyä meiltä kaupungin työntekijöiltä mieltä 

askarruttavista asioista. Kiitos. 

1:57:48:7 Antti Lindtman 

No niin, kiitoksia. Tunteeko joku jääneensä vaille ansaitsemaansa vastausta vai 

mennäänkö kohti seuraavia teemoja? Ei ainakaan kukaan tunnusta, joten nyt sitten 

lähetään eteenpäin. Kiitoksia apulaiskaupunginjohtaja Åstrand ja mennään kohti 

sosiaali- ja terveydenhuoltosektoria. Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö, ole 

hyvä. 

1:58:23:2 Timo Aronkytö 

Kiitos, puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Kohti seuraavia teemoja eli sosiaali- ja 

terveydenhuollon teemaan ja meidän talousarvio vuodelle -22, joka on Vantaan 

kaupunginjohtajan viimeinen sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvio ja Vantaan 

valtuuston päättämä eli ensi vuonna valmistelemme tämän talousarvion sitten 

hyvinvointialueen valtuustolle ja valtuustohan valitaan sitten tammikuun vaaleista, 

joista varmasti suurin osa teistä tulee olemaan myös ehdokkaina ja suuri osa tulee 
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 olemaan myös tulevan hyvinvointialueen päättäjiä eli tässä suhteessa elämme 

historiallista aikaa. Meillä ensi vuonna siis lautakunta jatkaa päätöksentekijänä ja 

valtuusto tietysti (-) [1:59:10] kaupunginhallitus, mut meidän sosiaali- ja 

terveyslautakunta tietysti viime kädessä näissä monissa tavallisissa asioissa ja 

käytännön asioissa, ihan linjausasioissa jatkaa päätöksentekoa ensi vuoden loppuun 

asti, tekee tilinpäätöksen ja samaan aikaan uusi hyvinvointialueen valtuusto ja hallitus 

ovat jo käynnistäneet ja ajetaan ikään kuin kaksilla rattailla, lautakunta ja tämä 

valtuusto valmistelee ja turvaa ensi vuonna vielä tämän tällä talousarviolla ja se tekee 

tilinpäätöksen ja sit meidän uusi valtuusto ja hallitus jatkaa sitä, et tämä on tämmönen 

mielenkiintoinen vaihe, jossa meillä on kahdet päättäjät samaan aikaan. Jaan tästä 

tämän näytön teille. Mennään heti asiaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan 

keskeiset painotukset -22 ja nämähän perustuvat sekä siis kaupunkistrategiaan että 

siihen valtuuston seminaariin että sit tietysti viime kädessä meidän sosiaali- ja 

terveyslautakunnan linjauksiin ja huomaatte tuolla hyvin paljon tuttua, koska ne ovat 

niitä asioita joita olette nostaneet esille eri yhteyksissä ja päätöksenteossa, mutta 

ennen kuin käyn lyhyesti nämä läpi, niin esitän teille tämän meidän viitekehyksen, 

tämän strategisen suunnittelukehyksen, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteita 

asetetaan. Käytämme niin sanottua nelimaalia, jossa näitten kaikkien neljän maalin 

tasapainoisella parantamisella saavutetaan meidän palvelujen, sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen maksimaalinen toimintakyky eli samaan aikaan pitää 

parantaa asiakaskokemusta, saatavuutta, sitä mikä ensimmäiseksi tulee mieleen, että 

sinne lääkäriin pääsee, hoitajalle pääsee ja se lastensuojelu pelaa ja perheet saavat 

palveluita, mut yhtä tärkee meille on väestön hyvinvointi ja palvelujen vaikuttavuus, 

esimerkiksi nyt tän koronaepidemian yhteydessä, niin se turvallinen väestön 

hyvinvointi on ollut tärkeä asia. Henkilöstökokemus ja työhyvinvointi eli että meillä on 

veto- ja pitovoimaa, et meidän henkilöstö voi hyvin ja sitten tietysti että raha riittää ja 

olemme tuottavuudessa sillä tasolla. Ja nämä meidän tavoitteet, ne on suunniteltu 

nimenomaan hyödyntäen tätä tasapinoista parantamisen mallia ja niin kuin sanoin, ne 

perustuu kaupunkistrategiaan. Palvelujen saatavuutta parannetaan, vastaanotoille 

pääsyä parannetaan, digitaalisia palveluja kehitetään ja uudistetaan asiakasohjausta. 

Lasten ja perheitten hyvinvointia tuetaan yhä, voi sanoa tehokkaammin tai 

aktiivisemmin, koska ennalta ehkäisevä työ on tässä hyvin tärkeää. Nuorten 

mielenterveys, se on meillä agendalla. Ikääntyneitten kotona asuminen, haluamme 

turvata et meidän hoivapaikat riittää, se tarkoittaa että kotona pitää asua. Se edellyttää 
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 kuntoutusta, mut se edellyttää myös muita uusia tapoja viedä palveluita kotiin ja sitten 

jos sitä hoivaa tarvitsee, niin sitten sitä saa. Henkilöstön työhyvinvointi ja saatavuus, 

meidän ongelmat on ihan valtavia tällä hetkellä. Nyt tuossa viitattiin ja sivuttiin muitten 

toimialojen henkilöstön saatavuusongelmia, meil on semmonen tilanne et me emme 

saa edes vuokratyövoimaa tällä hetkellä jokaiseen toimipisteeseemme eli toisin 

sanoen emme saa vakituisia, emme saa sijaisia emmekä saa enää vuokrtatyövoimaa 

ja tämä on haaste täällä ja tämä on tämän koronaepidemian myötävaikutuksella 

syntynyttä haastetta. Tietojohtaminen, tiedolla johtaminen sekä myös tietojohtaminen 

poliittisen päätöksenteon välineenä tulee olemaan tärkeätä. Erikoissairaanhoidon 

ohjaus, palvelujen strateginen hankinta. Nyt kun siirrymme hyvinvointialuemaailmaan, 

niin meidän täytyy kehittää palveluja ja strategista hankintaa, emme voi enää tehdä 

meidän strategiaa niin että ajaudumme joko ostamaan tai tekemään itse miettimättä 

et mikä on se kaikkein vaikuttavin tapa. Palveluverkko, sitä suunnitellaan nyt ens 

vuonna vielä yhdessä kaupungin kanssa ja sitten teemme oman 

palveluverkkosuunnitelman jo heti kesällä uudelle valtuustolle ja sit tämä 

hyvinvointialue, joka itse asiassa hyödyntää näitä kaikkia strategisia painopistealueita, 

jotka tässä esitin. Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvio -22 on vaikea, nimittäin se 

valtion rahoittama hyvinvointialue, joka käynnistyy -23, sen rahoitus perustuu tähän 

rahaan eli toisin sanoen tämä rahamäärä tulee säätämään sitä että kuinka paljon 

Vantaan ja Keravan asukkaat saavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vuonna -

23. Vantaan talousarvio, kaupungin johtajan talousarvio on tässä suhteessa hyvä. Osa 

Suomen kunnista tekee tässä väärin, ne tekee typeryyksiä omille asukkaillensa. 

Vantaan talousarvio on tässä hyvä. Joudumme tarkistamaan edelleen joitain seikkoja 

liittyen ihan tekniikkaa ja miten tämä talousarvio ilmoitetaan valtiovarainministeriölle, 

että se ilmoitetaan oikein, että turvataan Vantaan alueen palvelut. Tämä talousarvio 

kasvaa 5,8 % menoissa ja kun sitten katsotaan toteumaennusteeseen verrattuna, niin 

se kasvaa 3,5 %. Tämä talousarvio ei pidä sisällään, öö, palkkojen korotuksia, niin 

kuin ei muittenkaan toimialojen osalta, mut tämä ei myöskään pidä sisällään kaikkia 

pandemiamenoja, joita ensi vuonna väistämättä tulee syntymään. Tänä vuonnahan 

meillä on syntynyt tai tulee syntymään noin 50 miljoonaa euroa pandemiamenoja ja 

joista lentokenttä on noin kymmenisen miljoonaa. Tämä 50 miljoonaa ei ole tässä 

ennusteessa mukana eli tämä sosiaali- ja terveydenhuollon pelkkä bruttomeno tulee 

olemaan lähes 800 miljoonaa, mutta valtio tulee korvaamaan jokaisen euron tästä 50 

miljoonasta. Sain itse asiassa viimeisiä laskelmia nyt tässä ja näyttää siltä, että Vantaa 
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 on saamassa ihan tuon, kokonaan tuon 50 miljoonaa, joka tarkoittaa että tähän ei tule 

sitten nettomenoa enää päälle eli tämä on se meidän ennuste joka tulee pitämään 

nettona. Mut sitten täällä talousarviossa, niin tiettyjä pandemia (-) [2:06:25] ei ole 

mukana. Talousarvioesitys pitää sisällään 103 vakanssia lakisääteisiin palveluihin ja 

nämä vakanssit kohdistuvat tuossa äsken esittämiin painopistealueisiin. Edelleen 

tämä talousarvio sisältää 23 vakanssia pandemiatoipumiseen ja lisäresurssointia noin 

viitisen miljoonaa. Tämä pitää sisällään prosentin hinnan nousun, hintatason nousun, 

hinnat saattavat nousta vähän enemmän, mutta jos me onnistumme neuvotteluissa 

hinnankorotuksissa, niin saattaa olla että toi prosentti on riittävä, paitsi 

vanhuspalveluissa, joissa mitoituksia muutetaan ja siellä on riskiä tässä suhteessa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialallahan ei tehdä valtavasti investointeja, ei 

käytännössä ollenkaan, kaikki investoinnit toteutetaan leasing-hankintoina ja ne 

sisältyvät näihin talousarviomenoihin eli käyttötalousmenoihin. Meidän tulot ovat vain 

9 % menoista, oman toiminnan tulot 9 % menoista ja tässä on tämä, eli tässä 

suhteessa tulot eivät edusta kovin suurta osuutta, vaan kyllähän tämä verorahoilla, 

tämä meidän sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitetaan. Tässä meno erittäin, meidän 

menot erikoissairaanhoito kolmannes, asiakaspalvelujen ostot yksityiseltä sektorilta, 

hoiva, sijaishuolto, vammaisten palveluita ja niin edespäin. Neljäsosa 

henkilöstömenot, neljäs- tai viidesosa ja sitten muut näin. Huomaatte, että meidän 

henkilöstömenot edustavat vain noin viidesosaa meidän menoista. Ja sit tämä 

asiakaspalvelujen ostot neljäsosa, niin äsken kerroin että strateginen suunnittelu, kun 

täs sotea on odoteltu, on aika pitkälti, osittain, aikaansaanut sen että olemme 

joutuneet ostamaan ehkä sellaista joka olisi strategisemman suunnittelun perusteella 

ehkä ollut parempi tuottaa itse tai sitten emme ole ehkä käyttäneet markkinoita 

joidenkin palvelujen osalta, jotka olisivat ehkä parempi ostaa markkinoilta. Eli nyt kun 

hyvinvointialue tulee, niin kehitämme strategista kyvykkyyttä tässä suhteessa 

suunnittelussa ja tulevat päättäjät tulevat saamaan aika paljon pohdittavaa tässä 

suhteessa ja nimenomaan tavoitteena on kustannusvaikuttavuus. Palvelualueittain 

erikoissairaanhoito oli se runsas kolmannes, vanhus- ja vammaispalvelut 

samankokoinen, kolmannes, terveysasemat ovat vain 12 % ja tämähän on se josta 

eniten puhutaan ja suun terveydenhuolto 3 %, perheiden palvelut 17 % eli huomaatte, 

että vanhus- ja vammaispalvelut ovat meidän suurin palvelualue. Vakituinen 

henkilöstö kasvaa tämän 103 uutta vakanssia, jotka kohdistuvat siis meidän kriittisiin 

ammattiryhmiin ja sitten tuon 23 vakanssia, jotka kohdistuvat palveluvelkaa, öö, 
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 palveluvelkaan ja siihen miten sitä palveluvelkaa umpeen kurotaan asiakkaitten ja 

potilaitten ja meidän asukkaiden palvelujen parantamisen näkökulmista. Meidän 

erityiskysymykset, tos äsken sanoinkin ja viittasin tähän henkilöstötilanteeseen, 

meidän rekrytoinnin haasteet jatkuvat, ne pahenevat itse asiassa ja tämä ei ole 

meidän, mitenkään vantaalainen ilmiö, tämä on ilmiö pääkaupunkiseudulla ja ehkä 

koko Suomessa. Meil on tällä hetkellä 150 vakanssia täysin täyttämättä, kotihoito, 

joitain terveysasemilla. Meil on saatavuusongelmia sosiaalityöntekijöissä, lääkäreissä 

ehkä täl hetkellä vähemmän, sairaanhoitajissa, osa meidän hoitajista on siirtynyt 

lentokentälle, rokotuksiin, tartunnan jäljitykseen ja siellä on tällä hetkellä, 

pääkaupunkiseudulla, satoja ammattilaisia työssä. Parannamme tätä veto- ja 

pitovoimaa yhdessä meidän HR:n kanssa ja nyt sitten hyvinvointialueella ryhdymme 

suunnittelemaan sitä ja mietimme mitä sen suhteen pystymme tekemään. Meil on aika 

paljon ajatuksia kyllä. Koronan jälkihoidon menoihin on varauduttu tässä 

toipumissuunnitelmassa ja niin kuin sanoin, niin nuo vakanssit ovat talousarviossa 

niitä erityisiä menoja joita ei tässä vaiheessa pystytä täysin arvioimaan. (-) [2:11:47] 

testaustoiminta, se saattaa olla hyvinkin pientä ens vuonna tai sit siellä saattaa vielä 

olla testaustoimintaa, joka aiheuttaa kustannuksia. Tartunnan jäljitys, loppuuko se nyt 

vuoden vaihteessa vai jatkuuko se edelleen, rokotustoiminta, niin nämä ovat sellaisia 

kustannuksia joita ei täysmääräisesti tässä vielä ole arvioitu ja esitetty. Tämä 

vanhuspalvelulain mukainen mitoitus, se tulee ensi vuonna osittain voimaan ja sitten 

vuonna -23, nämä hinnankorotusvaikutukset ovat hyvin epävarmoja ja pyrimme tietysti 

siihen että niitten vaikutus olisi mahdollisimman pieni ja sitten -23 voisimme arvioida 

ja voisimme varautua niihin paremmin. Hintaneuvottelut yksityisten palveluntuottajien 

kanssa ovat kesken, niin kuin näytin tuossa, niin neljäsosa on ostopalveluja. Se 

hinnankorotusvara on se pari miljoonaa siellä, mut jos hinnat nousee 2 %, siel on 2 

miljoonan gäppi sitten heti tulossa, kun tämä kehys mahdollistaa yhden prosentin 

hinnan nousun. Sitten, tällä hetkellä tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä 

pelastustoimen järjestämisvastuu hyvinvointialueelle, se valmistelu on käynnissä niin 

että pystymme turvallisesti siirtämään tämän toimialan hyvinvointialueen vastuulle 

sitten 1.1.23, tekemään nämä tarvittavat toimenpiteet joita on lukuisia, siirtämään 

meidän henkilöstö vanhoina työntekijöinä, sopimukset, vuokraamaan tilat kaupungilta 

ja osin yksityiseltä. (--) [2:13:31] jotka on yksityiseltä nyt tilakeskuksen kautta 

vuokrataan  tietysti toki yksityiseltä tekemään hyvää yhteistyötä HUS:n kanssa, niin 

ettei erikoissairaanhoito vaarannu missään vaiheessa. Palveluverkko, öö, 
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 hyvinvointialue tulee olemaan aika pitkälti käyttötalousyksikkö ja sillä ei tule olemaan 

omaa tasetta, koska kaupunki tulee omistamaan kaikki kiinteistöt, kaupunki vuokraa 

tilat hyvinvointialueelle ja saa tästä vuokratuloja, mutta sellaisia tärkeitä investointeja 

jotka ovat ehkä jääneet jälkeen nyt sitten tässä kun kaupungit ja kunnat ovat 

odottaneet tätä hyvinvointialueuudistusta, niin myös tällaisia on Vantaalla. Tikkurilan 

hyvinvointikeskus, Tikkurilan vanhusten keskus myös, mutta se etenee, Hakunilan 

vanhusten keskus, Peijas kampus, Katriinan sairaalan vuodeosastotoiminnan 

siirtäminen Peijas kampukselle sitten 20-luvun lopulla sekä sitten myös nyt olen 

esittänyt sosiaalihuollon lastensuojeluun liittyvää laitoshoitoa ja sen tarvetta, koska 

meil on vaikeita sosiaalihuollon lapsia, jotka tarvitsevat itse asiassa täällä 

lastensuojelun laitoshoitoa ja se oisi parempaa kuin tällä hetkellä hankitaan 

yksityiseltä. Nämä kolme tai neljä kokonaisuutta tulee tässä heti sekä nyt ensi vuonna 

kaupungin tilakeskuksen tarvesuunnitteluvaiheessa valmisteltaviksi ja sitten 

hankesuunnittelu heti käyntiin, myös ens vuonna ja niin että voisimme saada nuo jo 

heti ensi kesänä hyvinvointialueen valtuustolle hyväksyttäviksi, jolloin saataisiin 

tarveselvitykset loppuun, hankesuunnittelut käyntiin ja kuokat maahan sitten, samalla 

kaupunki saisi vuokra- tai tonttituloja myynnistä. Ja tässä nämä kävinkin jo läpi, että 

näitä tässä tulee, nämä ovat erittäin tärkeitä tulevan hyvinvointialueen näkökulmasta 

sekä myös tietysti vantaalaisen ja keravalaisen asiakkaan, asukkaan, potilaan 

näkökulmista. Koronan toipumissuunnitelma lyhyesti. Toimialahan on onnistunut 

tässä koronan hoidossa yhdessä kaupungin muitten toimialojen kanssa ja kaupungilla 

on ollu varsin, en mä voi sanoa, melkein erinomainen häiriötilannejohtaminen. Meil on 

kaikki ne osa-alueet, infektiovastaanotot, rokotukset, testaukset, tartunnan jäljitys, 

lentokenttä toteutettu niin kuin kirjassa sanotaan. Siitä huolimatta tietysti palveluvelkaa 

on syntynyt ja meillä joissain toiminnoissa voi sanoa, että palvelutaso on laskenut, 

jossain aika pahastikin ja palvelutasoa nyt sitten nostetaan ja palveluvelkaa umpeen 

kurotaan. Jonoja puretaan terveysasemalla, lapsiperheille annetaan tehostettua 

tukea, nuorten ja lasten mielenterveyttä edistetään, parannetaan, sinne tulee lisää 

resursseja, siellä tehdään asioita uudella tavalla, myös yhteistyössä HUS:in kanssa, 

yhteistyössä HUS:in digitaalisten palvelujen kanssa. Lastensuojelu, se on ihan asia 

erikseen, sen täytyy toimia. Meidän täytyy pystyä pitää huolta meidän lapsista. 

Vanhus- ja vammaispalveluissa on tällä hetkellä hoivapaikkojen erittäin haastava 

tilanne, pula ja sitä puretaan ja odotamme että Tikkurilan vanhusten keskus sitten 

saadaan käyntiin sekä joudumme ostamaan myös ulkopuolelta eli Vantaankin 
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 ulkopuolelta näitä hoivapaikkoja. Kotiin pitää viedä paremmin palveluita, liikkuvia, 

sairaala, siel on yhteistyö HUS:in kanssa, ei vanha ihminen menekään enää sinne 

Peijaksen päivystykseen, vaan lääkäri tulee kotiin, suun terveydenhuolto pysty itse 

asiassa tuossa jo viime vuonna käynnistämään ja skaalaamaan toimintansa ylös 

varsin mallikkaasti, näin nimittäin tänään siitä hyvää dataa ja se on aika hyvin tehty. 

Se käsittää henkilöstön, jonka suhteen me tehdään kyllä erittäin paljon toimenpiteitä. 

Tässä hyvin nopeesti tämä aika iso toimiala ja toimiala joka on valtavissa muutoksissa 

tällä hetkellä monen asian takia, mutta toimialalla asiat on hallinnassa. Kiitos. 

2:18:15:7 Antti Lindtman 

Erittäin paljon kiitoksia, apulaiskaupunginjohtaja Aronkydölle. Koska havaitsen, että 

me ollaan aika lailla nyt sitten aikataulusta myöhässä, niin pyydän hyvin napakoita 

kysymyksiä ja sovitaan että tämän ensimmäisen kysymyksen aikana, jonka esittää, 

täällä on puheenvuoropyyntö Eve Rämöltä, esittää Eve Rämö, niin hänen 

kysymyksensä aikana sitten muut kysymyksetkin sitten pyydetään ja vedetään siihen 

sitten viiva, että päästään sitten seuraaviin teemoihin. Kiitoksia. Ole hyvä. 

2:18:53:4 Eve Rämö 

Kiitos, herra puheenjohtaja, kiitoksia esityksestä. Nuorten mielenterveyspalvelut on 

tietysti siellä tavotteena, mutta jos ymmärsin oikein, niin Nupissa on tällä hetkellä jono 

sellainen noin 43 vuorokautta ja toimialan tavoite on saada tämä ensimmäinen käynti 

40 vuorokauden sisään, niin onko tämä nyt se suuri tavoite, joka riittää vastaamaan 

tähän nuorten pahoinvointiin ja tämän palvelun saavutettavuuteen? Sitten kysyisin, 

että eikö meillä ollut jo vuosi sitten tavoitteena tää oma uusi lastensuojelulaitos ja mitä 

sille kävi? Ilmeisesti ei mitään. Sitten kysyisin vielä lastensuojelun kriisistä, millä me 

saadaan sinne niitä työntekijöitä? Me tiedetään, että lastensuojelun asiakasmäärät on 

kasvanu ja huostaanotot lisääntyny, millä me saadaan tämä jatkuva asiakasvirta 

pienenemään ja huostaanottoja ehkäistyä? Ja sitten täällä oli vielä, että lisätään 

perheen tehostettua tukea. Käsittääkseni se on jo nyt lakisääteinen palvelu, eikö sitä 

sitten saada lakisääteisesti vai miksi sitä lisätään? Kiitos. 

2:20:03:1 Antti Lindtman 
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 Kiitoksia ja sitten seuraava puheenvuoro on, se on Maarit Raja-aho ja tämän jälkeen 

Jussi Särkelä on viimeinen puheenvuoron pyyntö, joka ehti tähän mukaan. Kiitoksia. 

Raja-aho, ole hyvä. 

2:20:19:1 Maarit Raja-aho 

Kiitos, puheenjohtaja ja kiitos oikein hyvästä esittelystä. Huomasin tuolla keskeisissä 

toimialapainotuksissa, oli tästä erikoissairaanhoidon integraatiosta elikkä 

erikoissairaanhoidon ohjauksen vahvistamisesta alueellisena yhteistyönä. Olisin 

kysynyt, että missä tilanteessa tällä hetkellä se on ja mitä näkymiä sen kanssa on 

tulevaisuudessa ja sit vähän liittyen tohon hyvinvointialueeseenkin, niin mitkä ne 

näkymät on siihen liittyen? Ja sitten toi (-) [2:20:53] pulahan on nyt ihan valtava tällä 

alalla ja nyt sit mietin sitä, että itse kun siellä ammatillisena opettajana siel 

lähihoitajakoulutuksessa olen, niin onko tullu tämmöstä viestiä 

lähihoitajaopiskelijoiden opintojen etenemisestä, vaikuttaako työvoimapula, jatkuvat 

sijaistukset siihen opiskelijoiden ohjaukseen siellä yksiköissä, että onko tullut mitään 

viestiä siitä? Että olen huolissani ettei ne opinnot siellä sitten hidastu (-) pulan myötä. 

Kiitos. 

2:21:29:4 Antti Lindtman 

Kiitos, valtuutettu Lehmuskallio, otetaan nää kaikki puheenvuorot tässä nyt sitten 

peräkkäin ja sitten apulaiskaupunginjohtaja vastaa sitten kaikkiin kerralla. Nyt 

seuraavana on Paula Lehmuskallio, ole hyvä. 

[2:21:41:7- 2:21:59:3 hiljaisuutta] 

2:21:59:3 Antti Lindtman 

Paulalla näyttää olevan teknisiä haasteita, joten mennään niitten selviämistä 

odotellessa eteenpäin. Eva Tawasoli, ole hyvä. 

2:22:06:1 Eva Tawasoli 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin tosiaan, ensin yks kommentti ja sit pari kysymystä. 

Vaikka nuorten hyvinvointi ja mielenterveyspalvelut on strategian tasolla otettu 

huomioon, mutta huolestuneena katsoin, että valitettavasti tavoitteemme ei 

talousarvion valossa näytä kovin kunnianhimoiselta. Mutta arvoisa 

apulaiskaupunginjohtaja, käsitin että teillä on arvioituna tarkat luvut siitä kuinka monta 
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 sote-alan ammattilaista todellisuudessa tarvitaan Vantaalle. Olisiko mahdollista saada 

nyt tai myöhemmin ne arviot valtuutettujen käyttöön? Ja viimeinen kysymys, onko 

ulkomailta Suomeen saapuneet hoitajat huomioitu ens vuoden talousarvion 

henkilöstösuunnitelmassa? Jos ei, niin mikä on teidän mielestänne se realistinen 

aikataulu, jolloin nämä uudet tulokkaat pääsevät tosi hommiin? Kiitoksia. 

2:23:07:1 Antti Lindtman 

Kiitoksia, seuraavana valtuutettu Luokkala. 

2:23:10:5 Pirjo Luokkala 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämmönen kysymys, mä oon tästä Arokydöltä tänään 

kysynytkin, mutta ihan vielä, koska tiiän että täällä kuulijoissa on jotka haluaa sen 

vastauksen kuulla elikkä jonkin verran on ollut epäselvyyttä siitä, että onko sosiaali- ja 

terveyslautakunnan 15.12.2020 pykälän 15 tekemä talous- ja hallintojohtajaesitys ja 

siitä tehty päätös vastaus Kivistön terveysaseman käynnistämiseen, niin onko se 

päätös siitä että se terveyskeskustoiminta alotetaan vai onko se siitä tilojen 

vuokraamisesta kysymys? Täällä kuulijoissa on ehkä ihmisiä, jotka haluaa sen tietää, 

että ymmärsin näin Arokydön vastauksesta, että hyvinvointialueet tekee sen 

päätöksen, mutta halutaan kuulla se vielä. Kiitos. 

2:24:07:8 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Valtuutettu Kauppinen. 

2:24:14:2 Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia. Kysymykseni koskee, tai mul on kaks kysymystä. Ensimmäinen on tästä 

ikäihmisten hoivapaikkojen saatavuudesta. Ja tässä oliskin ollut siitä, et kun meillä on 

nyt sitten terveyskeskuksessa haasteita siinä, et meillä on ikäihmisiä siellä ja sehän 

on tosi kallista ja epätarkoituksenmukaista, joille kuuluis se hoivapaikka saavuttaa. 

Millä aikataululla me saadaan sitten näitä hoivapaikkoja lähivuosina lisää? Ja toinen 

kysymys on sitten siitä, että vai aiotaanko panostaa sitten kotiin vietävään 

kuntoutukseen, sellaiseen mitä siellä Jyväskylässä tehtiin ja saatiin siirrettyä vuosilla 

tätä hoivapaikkatarvetta niillä vanhuksilla joilla se kysymys on täst vanhuuden 

raihnaisuudesta? Eli nämä kaksi kysymystä. Ja sitten vielä olisin, no Eva Tawasoli 

oikeastaan kysyikin hyvin tosta mielenterveyspalvelujen ja erityisesti nuorten 
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 mielenterveyspalveluiden parantamisesta, että mitä se vaatisi että saadaan oikeesti, 

koska meillähän on tilanne ilmeisesti huonoin kuusikkokunnista, et meillä on paljon 

huonosti voivia ja nimenomaan mielenterveydeltään huonosti voivia (-) [2:25:25:7], 

niin kuinka paljon vaatis et me saatais tätä suuntaa käännettyä? Kiitos. 

2:25:31:5 Antti Lindtman 

Kiitoksia, valtuutettu Kauppinen. Seuraavana valtuutettu Eerola. 

2:25:58:3 Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. Vantaan terveyspalveluiden keskeiset ongelmat ovat 

hoitojonot ja työntekijäpula. Kuinka pitkiä tällä hetkellä keskimäärin ovat jonot ei-

kiireelliseen hoitoon Vantaan terveysasemilla? Ja kuinka paljon meillä on 

lääkärivakansseja kokonaisuudessa ja kuinka paljon niistä on nyt täyttämättä tai 

sanotaan et ollu tästä taaksepäin, tän vuoden aikana keskimäärin? Paljonko meiltä 

puuttuu hoitajia ja miten me aiomme saada lisää lääkäreitä ja hoitajia? koska kaikkea 

tietysti tätä vastuuta ei voi myöskään sitten lykätä sinne sotealueelle. Ja myöskin on 

niin, että tää pahin tulevaisuuden kuva olis tietysti se että me veisimme Vantaan 

hoitojonot ja työntekijäpulan soteuudistuksen myötä myös Keravalle. 

2:26:46:7 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Valtuutettu Järä. 

2:26:54:8 Juha Järä 

Kiitos, puheenjohtaja ja kiitos esittäjälle. Olisin kysynyt lastensuojelun kulujen kovasta 

kasvusta. Tässä viime vuosina ollaan hypätty 55 miljoonasta eli siis vuodesta 2017 

tuonne viime vuoden 70 miljoonaan, jotenka siinä on jo noin 15 miljoonan nousu eli 

merkittävä prosenteissakin. Kysyisin kahta kysymystä. Mitä sisällöllisiä ja laadullisia 

toimenpiteitä on tulossa tähän, että saadaan tämä kustannusnousu tasaantumaan. Ja 

toisekseen olisin kysynyt lastensuojelun osalta vieraskielisten osuutta tässä kasvun ja 

sisällön suhteen. Kiitos. 

2:27:53:3 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Seuraavana valtuutettu Jääskeläinen, Jouko. 

2:27:56:8 Jouko Jääskeläinen 
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 Arvoisa puheenjohtaja. Oikeastaan voisin jatkaa tuosta Antero Eerolan kysymyksestä 

täällä. Mittarin lähtötaso on terveysasemille vastaanotolle pääsyssä 46 vuorokautta ja 

tavoitetaso on 14 vuorokautta. En halua kysyä, että onko tämä mahdotonta, mutta 

haluan kysyä niin, että minkä verran me tästä oikeasti pystymme vuodessa niillä 

resursseilla, mitkä varmaan tähän valtuutettu Eerolan kysymykseen vastataan, niin 

minkä verran me pystymme tätä kelaamaan takaisin? 

2:28:30:1 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Valtuutettu Eklund, 

2:28:34:1 Tarja Eklund 

Kiitos, puheenjohtaja. Jatkan tähän terveysasema-asiaan, että meillä ilmeisesti nyt 

käytetään tätä Pihlajalinnaa ainakin näihin jonojen purkamiseen, niin käytetäänkö 

muitakin näitä terveystoimijoita kuin tätä Pihlajalinnaa? Ja onko totta, että tää 

Pihlajalinnan lääkäri voi esimerkiksi määrätä tuonne Peijakseen tutkimuksiin, mutta ei 

voi esimerkiksi kokeisiin määrätä tänne HUS Labiin tai siis kirjoittaa sitä lähetettä, vaan 

että asiakkaan pitää mennä sinne omalle terveysasemalle sitten tilaamaan aika näihin 

kokeisiin, että voiko tälle asialle tehdä jotakin, että se lääkäri siinä samalla sitten siellä 

Pihlajalinnassa vois myöskin määrätä näihin kokeisiin menemään, ettei asiakkaan 

tarvii mennä edestakaisin näitten terveysasemien väliä. Ja sitten näistä vakansseista 

sen verran sanoisin, että jos meillä nyt on noin 150 vakanssii täyttämättä ja 103 

vakanssii pitäis tässä täyttää, niin mahdotonhan tää yhtälö ilman muuta on eli nää 

rahat sitten mitkä on varattu tähän tarkoitukseen, niin ilmeisesti voidaan käyttää näihin 

muihin tarkoituksiin. Kiitos. 

2:29:53:8 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Valtuutettu 

2:29:59:8 Marjo Vacker 

Kiitos, puheenjohtaja ja (--) [2:30:01:6] todella tärkeitä kysymyksiä, joita olisin itsekin 

esittänyt, mutta esitän kysymyksen suoraan täältä radan toiselta puolelta 

erikoissairaanhoidon (-) eli kuvautuuko tällä hetkellä erikoissairaanhoidon menoissa 

näiden lisääntyneiden (erikoissairaanhoidon) palveluiden käyttö jos ja kun 

perusterveydenhuolto ei pysty tällä hetkellä kaikilta osin hoidon ja palvelun (-) 
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 vastaamaan ja terävöitän tähän erityisesti poliklinikkakäyntien kasvu ja tähän vielä 

tämmönen tarkentava psykiatrian toimialan (-). 

2:30:44:0 Antti Lindtman 

Kiitoksia ja sitten tähän teemaan viimeinen pointti. Kysymys tulee valtuutettu 

Särkelältä, ole hyvä. 

2:30:54:4 Jussi Särkelä 

Täydellinen kysymys sattui kohdalleen. Mä olen miettinyt kovasti, kun näitten lasten ja 

nuorten hätä on niin suuri, et mikä on se ammattiryhmä joka sen vois, laittaa sen 

hoitoketjun käyntiin? Ja mulle on tullu mieleen, et se on psykiatrian 

erikoissairaanhoito, että onko siellä Sosterissa pohdittu, että onko näitä, mä nyt oletan 

että heitä määrällisesti on riittävästi, että ovatko nämä psykiatrian 

erikoissairaanhoitajat oikeissa paikoissa, että pitäiskö heidän olla siellä koulussa ja he 

sieltä päin sitten, kun nää pahoinvoivat lapset, kohdata ensimmäisenä, kun he niitä, 

pahoinvoivat lapset kun menee ensimmäisenä psykiatrian erikoissairaanhoitajalle, niin 

tämä hoitaja kykenee jakamaan lapset oikeisiin paikkoihin, psykiatrille, Nuppiin, 

sijoituskotiin, terapiaankin, osahan tarvitsee terapiaa ja niin poispäin? Niin, tässä 

kiteytettynä. Kiitos. 

2:31:59:2 Antti Lindtman 

No niin, kovasti kiitoksia. Vakavia kysymyksiä tärkeistä teemoista ja nyt 

apulaiskaupunginjohtaja Aronkytö, ole hyvä. 

2:32:07:5 Timo Aronkytö 

Kiitos ja aika taitaa loppua, mullakin alkaa tossa kuudelta jo seuraava esitys, mutta en 

aio käyttää niin kauan aikaa, yritän mennä mahdollisimman nopeesti. Tässä tuli aimo 

nippu näitä kysymyksiä. Rämö kysyi nuorten mielenterveyspalveluista ja niitä sivuttiin 

monessa muussakin kysymyksessä. Nythän Nupin jono on 43 vuorokautta ja tavoite 

on lyhentää sitä. Nuppihan ei missään nimessä ole ainoa nuorten 

mielenterveyspalveluita tarjoava yksikkö, vaan nuorten mielenterveyspalvelut, niitä 

tarjotaan monessa, monessa paikkaa, se on verkosto. Eli meillä on koulu- ja 

opiskeluterveydenhoito, meil on terveysasemat, meil on Nuppi, meil on psykiatrian 

erikoissairaanhoito, meil on psykiatrisia sairaanhoitaja terveysasemilla. Eli on 
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 olemassa useita paikkoja, joista nuori tai perhe saa apua ja näitten yhteen toimivuus 

on tärkeää. Tässä varmasti ennen kuin lisätään resursseja, nythän me lisätään 

Nuppiin resursseja ja tulee varmaan toinenkin Nuppi, mut nyt tähän Nuppiin eli nuorten 

keskukseen tullaan lisäämään ammattilaisia, sekä psykologeja, että lääkäreitä, että 

hoitajia. Mutta sitten on tärkeää suunnitella tää koko palveluverkko ja nimenomaan 

yhdessä erikoissairaanhoidon, lasten ja nuorten psykiatrian kanssa ja tätä kaikkea 

tehdään tällä hetkellä. Sitä tehdään tulevaisuuden sotekeskushankkeessa valtion 

rahalla, sitä tehdään yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanss, sitä tehdään tässä 

hyvinvointialuevalmistelussa ja sitten tavoitteena on, ei pelkästään niin et Nupin jono 

on 40 vuorokautta, vaan et sinne Nuppiin pääsee matalalla kynnyksellä aika nopeasti, 

ettei tarvitse odottaa yhtään, sehän on se tavoite, mutta sitten että saa sellaisen 

pitemmän ratkaisukeskeisen käyntiryhmän tai useita käyntejä jossa ratkaistaan niitä 

asioita, niin sinne on sitten jonoa, en puhu terapiasta viel täs vaiheessa, koska se 

vaatii sitten ihan omat suunnittelunsa ja omat. Mut tätä kaikkea tehdään, että itse 

asiassa tämä hoitoon ja palveluun pääsy, ei, se näyttää näin varsin hankalalta, mutta 

apua tarjotaan sitten. Meil on sosiaali- ja kriisipäivystys sitten, joka on 24/7 perheille, 

nuorille, itsetuhotilanteissa, sit meil on päivystykset ja niin edespäin ja niin edespäin, 

et näitä paikkoja on, että kyllä se on niin, et ketään ei jätetä yksin, mutta joka paikassa 

on tällä hetkel vähän jonoa tai vähän enemmänkin jonoa ja meidän ammattilaiset kyl 

tietää. Mut sitten, me tarvitaan enemmän ammattilaisia, me tarvitaan lisää resursseja 

jossain vaiheessa ja sitten meidän pitää tietää mihin me ne laitetaan. Tätä sivutiin 

usees kysymykses, mut tää on vaikee, mul on semmonen Powerpoint-esitys, jos on 

tää verkko, kuinka paljon missäkin ihmisiä työskentelee, mitä he tekee ja mitä se 

järjestelmä maksaa missäkin osassa järjestelmää, mukaan lukien erikoissairaanhoito, 

alkaen ihan sielt kouluista. Raja-aho kysyi erikoissairaanhoidon integraatiosta, 

alueellista yhteistyöstä, tästä vois puhua pitkään. Tällä hetkellä valmistellaan HUS-

yhtymän perussopimusta, järjestämissopimusta, tehdään rahoitusmallia, tehdään sitä 

integroivaa mallia jolla palveluketjut ihan ylätasolla saadaan toimimaan. Sitten 

verkotetaan meidän terkkarilääkärit, meidän hoitajat, meidän sosiaalityöntekijät aina 

sen vastinparinsa kanssa siel erikoissairaanhoidossa, jotta asiakas pystyy menemään 

tässä palvelujärjestelmässä niin, ettei paljon huomaa et missä on hoidossa. Mutta 

haaste on se, että kyllähän täällä tää integraatio on haastavampi tehdä kuin siellä 

missä on yhteinen johto, yhteiset rahat. Mut kyllähän tähän puututaan. Sit 

lähihoitajaopiskelijoitten ohjauksessa, niin kyl meil on semmonen tavoite ja 
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 johtoryhmässämme on käsiteltykin asiaa, että turvaamme nää opiskelija, nää 

opintojen, oppilaspaikat tai opiskelijaharjoittelupaikat, koska muuten me emme saa 

näitä työntekijöitä meille eli se on kyl prioriteetti, et jos jotain viestiä tulee, ettei pääse 

harjoittelupaikkaan Vantaalle, Vantaan Sosteriin, niin sit heti kyl yhteys Sosteriin, 

minuun tai muu. Tawasoli kysyi nuorten hyvinvoinnista ja tavoitteitten kunnianhimosta 

ja nimenomaan tää liittyi tuohon äskeiseenkin, mihin jo vastasinkin ja sitä että kuinka 

monta ammattilaista tarvitaan lisää. Tarvitaan jonkin verran, nyt tuossa 125 ens 

vuonna on tulossa, se on hyvä määrä. Ja kysyttiin, että kun puuttuu 150, niin miten 

sitten voidaan rekrytoida 125 uutta, nämä ovat eri ammattilaisia ja eri paikkoihin 

menevät, et sieltä mihin rekrytoidaan, niin sieltä ei niinkään puutu, kohta muutama 

sana siitä liittyen noihin terveysasemiin. Sit ulkomailta, meille on tulossa hoitajia 

ulkomailta ja niitä koulutetaan meidän ammattikorkeakouluissa ja oppilaitoksissa, ja 

tulemme olemaan itse asiassa varsin aktiivisia siinä, että saisimme ulkomailta hoitajia 

ja teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Luokkala kysyi Kivistön terveysaseman 

käynnistämisestä. Kyllä, vuokrasopimus on tilakeskuksen tekemä, lautakunta on sen 

hyväksynyt ja se käynnistys olisi -23, joten ensi vuonna hyvinvointialueen 

valtuustohallitus tulee tekemään sen henkilöstösuunnittelun siihen liittyen, mutta sinne 

on käynnistymässä terveysasema sitten -23, joitakin muita palveluita siihen yhteyteen. 

Kauppinen kysyi ikäihmisten hoivapalveluista. Me tehdään kaikkemme, jotta kotiin 

vietävä kuntoutus olis parempaa ja onnistuneempaa ja se on nimenomaan 

välttämätöntä, koska näitä hoivapaikkoja ei oo täl hetkellä tarpeeksi. Laskennallisesti 

tarvitsemme 70 hoivapaikkaa joka vuosi, mut se ei ole riittänyt nyt eli vanhusten 

kuntoisuus on heikentynyt, osittain johtuen tästä koronasta ja siitä että ei olla oltu niin, 

sanotaan aktiivisen järjestelmän piirissä, vaan ollaan jääty ehkä enemmän sinne 

koteihin ja siellä ei ole sitten ollut tarvittavaa kuntoutusta. Eerola kysyi hoitojonojen 

ongelmista. Täs tulevaisuuden sotekeskushankkeessa ja hyvinvointialueella on 

tavoite, että lääkäriin pääsee 7 päivässä vuonna -24 ja terveysasemat ovat sanoneet, 

että he toteuttaa sen. Nyt voi joku sanoa, että Aronkytö lupailee taas. Aika harvoin 

lupaan muuten yhtään mitään. Mutta nyt tämän mä kyllä lupaan. Tota, siihen en sen 

enempää sano nyt tässä yhteydessä. Lääkäreitten vakansseja meillä on tällä hetkellä, 

meil on vähän, puoltoista sataa lääkärin vakanssia, jos ottaa huomioon myös 

sairaalatoiminnan. Niistä täyttämättä on 10. 7 %. Ja vuokralääkäreitä on 16, johtuen 

siit et koronan takia olemme lisärekrytoineet yli tämän resurssitarpeen, koska me 

tarvitsemme esimerkiksi infektiopoliklinikoille ja tartunnan jäljitykseen lääkäreitä. Eli 
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 meil on enemmän lääkäreitä kuin meil on vakansseja eli meiltä käytännössä puuttuu 

vakansseja tällä hetkellä ja hyvinvointialueen valtuusto tulee saamaan 

henkilöstösuunnittelun, johon tulee kyllä vakansseja, lääkärivakansseja. Ja se tulee 

vaan näin olemaan, sit täytyy miettiä että riittääkö se valtion antama raha tähän. 

Täytyy laskea rahat ja täytyy laskea sitten että mitä tullaan esittämään 

hyvinvointivaltuustolle. Hoitajia ei puutu terveysasemilta, niitä puuttuu kotihoidosta ja 

muualta. Järö kysyi lastensuojelusta. Lastensuojelun menot 55 miljoonaa, nousseet 

yli 5 %, jopa 8 % vuositasolla viime vuosina, sehän on kestämätön kehitys. Lapsien 

määrä ei nouse eikä myöskään tämä kustannustaso, mutta niin kuin sanoin, niin 

lastensuojelun sijaishuolto ja lastensuojeluun liittyvä laitoshoito, sen hinnat nousevat, 

voi sanoa todella korkeaksi, markkinat eivät toimi, me tarvitsemme sen 

lastensuojelulaitoksen. Vieraskielisten osuus, en tiedä, selvitän sen. Jääskeläinen 

kysyi terveysasemalle pääsystä, mitä voidaan tehdä. Vastasin jo siihen. Eklund kysyi 

Pihlajanlinnan jonojen purkamisesta ja siitä miksei sielä Pihlajalinnan lääkärin 

lähetteellä pääse HUS labiin. Todennäköisesti tilanne on se, että Pihlajalinnan lääkäri 

toimii siellä yksityissektorilla palvelusetelillä ja siihen ei ole liitetty tätä HUS lab-oikeutta 

ja sitten täytyy se prosessi katsoa, sehän ei ole järkevää et se toimii näin. 150 

vakanssia täyttämättä ja nyt tulee uusia, miten ne täytetään, no siihen vastasinkin jo. 

Vacker kysyi erikoissairaanhoidon menot, perusteveydenhuollon ikään kuin puute. Ne 

ovat toisistaan riippuvaisia, mutta osin toisistaan riippumattomia eli toisin sanoen 

pelkästään se että perusterveydenhuolto toimii, niin se ei estä että erikoissairaanhoito, 

se ei estä sitä että erikoissairaanhoito toimis, se ei estä sitä että erikoissairaanhoitoo 

käytettäis vähemmän, koska erikoissairaanhoito valikoi omat potilaansa ja jos ei se 

hoitoketju toimi, niin erikoissairaanhoito voi ottaa sinne potilaita hoitoon, jotka ei 

tarvitse erikoissairaanhoitoa, ajatuksena että perusterveydenhoito ei kuitenkaan osaa 

hoitaa niitä tai ei kotiuta erikoissairaanhoidosta ajoissa perusterveydenhuoltoon, 

koska ajattelee ettei perusterveydenhuolto kuitenkaan osaa hoitaa niitä jatkohoitoja, 

tätä tapahtuu ennen kaikkea lastentaudeissa, koska siellä lääkärit on hyvin pedantteja 

ja voi tapahtua myös muilla. Eli tää koko palvelun hoitoketjun pitää toimia, tässä ei 

auta se että jotain optimoidaan. Särkelä kysyi lasten ja nuorten hädästä, se on 

kouriintuntuva ja siihen kaikin keinoin tietysti puututaan ja olen tässä viitannutkin 

siihen. Mä en pelkästään nyt sitten ehkä tarkastelis tätä lasten ja nuorten hätää, vaan 

perheitten hätää. Se on perheitten pärjäämättömyyttä, joka sitten kuvastuu lasten ja 

nuorten hätänä, et se ei auta että annetaan lapselle pitkää terapiaa, niin kuin täällä 
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 joskus on tehty, vaan se tarkoittaa että perheitten ongelmat pitää ratkaista, se lapsi ei 

sit hyödy siit pitkästä terapiasta yhtään, et meil on tehty myös virheitä näitten 

resurssien allokoinnissa ja niin edespäin, mutta nyt ollaan menty parempaan suuntaan 

ja meil on selkee näkymä siitä miten ratkaistaan. Psykiatrinen sairaanhoitaja 

kouluissa, terveysasemilla, joka hoitaa lapsia ja nuoria, se on erinomainen, kannattaisi 

satsata siihen ja mä tiedän et tämmösiä ajatuksia meilläkin on. Kiitos, tässä kaikki. 

2:43:30:9 Antti Lindtman 

Kiitos paljon, apulaiskaupunginjohtaja. Pitkä oli lista kysymyksiä ja vastaukset tulivat. 

Kiitoksia. Nyt siirrymme seuraavaan teemaan, joka on kaupunkiympäristö. Minä tässä 

juuri mietin, että kun nää tuppaavat menemään nykyisin, nää infot ja 

selostustilaisuudet vähän pitkiksi, niin mahtaaks se johtua siitä että silloin kun istutaan 

normaalisti täällä kaikki paikalla, niin kuullaan ensin alustus ja sen jälkeen pyydetään 

puheenvuorot? Mut nyt tuntuu olevan niin, et alustuksen aikana, aina kun tulee 

kiinnostava aihe, niin tulee PVP, PVP, PVP että me voidaan tätä hioa sitten jatkossa, 

koska mä luulen että kaikki me halutaan, että nää menevät ajallansa. Nyt tää menee 

tää menee noin tunnin pitkäksi, mutta ei se haittaa, asiat on tärkeitä ja nyt jatketaan. 

Siis kohti kaupunkiympäristötoimialaa. Ehkä nyt yritetään sitä, että kuunnellaan 

alustus ensin ja pyydetään puheenvuorot sit sen jälkeen, ettei vahingossa kysytä 

jotain, ajatella kysyä jotain joka tulee sit kohta alustuksessa. Kiitoksia. 

Apulaiskaupunginjohtaja va. Henry Westlin, ole hyvä. 

2:44:45:3 Henry Westlin 

Kiitos, puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Mä lähden juoksuttamaan tätä 

kaupunkiympäristön osalta, talousarvioo ja -suunnitelmaa, et mennään perinteiseen 

malliin, että itse esittelen tän perinteisen osan ja sen jälkeen sitten vs. 

kaupungininsinööri Jyrki Vättö ja tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius esittää sekä 

katujen ja puistojen että toimitilainvestoinnit, mennään ihan perinteiseen malliin nyt. 

Täs on meidän sitovat tavoitteet, tuloskorttiluonnos, jos on sitten näitä, käytännössä 

rakennettu (-) [2:45:23:8] siten että ne on näitä toimialan sitovia tavoitteita mitä on 

esitetty eli siel on: toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat 

vaatimusten mukaisia, Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030, kestävät 

liikkumismuodot kasvavat, vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittäminen edistyy, 

MAL-tavoitteet toteutuvat, valmistuneiden pientalojen määrä, Vantaan 
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 ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti, Tikkurilan toimitilahanke 

etenee, kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja maanvuokratuloja, sopimuskorvauksia 

yhteensä noin 44, 4 miljoonaa ja kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti 

kaupunkimaalle, et tässähän on ens vuonna tavoitteena sitten päivittää 

valtuustosopimuksen mukaisesti meidän maapoliittista ohjelmaa, joka, tää on 

varmaan, tämä viimeinen kohta semmonen mitä tullaan hiomaan sitten ens vuoden 

aikana, ku on uus apulaiskaupunginjohtaja kehissä. Ja toimialan talousarvioita, täs on 

sekä tuloihin että menoihin pientä muutosta sitten, muutosta tän vuoden talousarvioon 

nähden, että tulon lisäykset tulee maankäyttö ja kehittämiskorvauksen eli 

maankäyttösopimustuloissa ja rakennusten myyntejä sit on kanssa budjetoitu ens 

vuodelle ja vastaavasti menoerät tulee tästä joukkoliikenteen kustannuksesta, et se, 

matkustajat ei oo vieläkään löytäneet joukkoliikennevälineitä, et siellä joudutaan 

kuntaosuudella korvaamaan tätä lipputulojen puutetta ja ulkoisten vuokrien kasvu on 

sitten vastaavasti, kun toimitiloista luovutaan, niin sitten tulee ulkoisia vuokria sitten 

sen seurauksena. Investoinnit joihin sitten nämä herrat Vättö ja Wallenius esittää 

tarkemmin nyt, niin toimitilainvestoinnit on kokonaisuudessaan 87,7 miljoonaa eli noin 

2/3 osaa kaikesta, katujen ja puistojen osuus, sisältää ratikan, 39 miljoonaa, maan 

hankintaan 10 miljoonaa sekä irtaimen omaisuuteen 1.9 miljoonaa. Toi valtuutettu 

Norrena kysyi maanantain infossa tästä työllistämisvaikutuksesta, niin täällä 

infrapuolella, mitä mä normaalisti edustan, niin yhden miljoonan euron investointi tuo 

töitä 13-15 henkilölle vuodeks eli tää 39 miljoonaa tarkoittaa noin 500-600 

henkilötyövuotta, et se on hyvin työvoimavaltaista, tää infra-ala. (Talopuolelta) 

[2:47:56] en tiedä vastaavaa suhdelukua, mut on tässä, näillä investoinneilla on 

merkittävä työllistämisvaikutus. Toimialan tulot ja menot on, näkyy tässä, että en 

näihin sen enempää palaa, mutta ehkä se tässä näissä muissa menoissa sitten näkyy 

sitten nämä sisäiset ja ulkoiset vuokrat, korostuu siellä ja käyttötalouden osalta tässä 

näkyy miten se jakautuu, että siel on, toi kiinteistöt ja tilat on tästä leijonan osana tästä 

käyttötalouspuolelta ja sitten hyvänä kakkosena kadut ja puistot ja investoinneista 

tosiaan on tää, talopuoli on lähes 2/3 osaa kokonaisuudesta. Ja irtaimen omaisuuden 

investoinnit, jotka ei oo määrällisesti, vajaa 2 miljoonaa, niin siel on tämmönen 

raskaaseen ajokalustoon ja työkoneeseen, et kaupunki investoi tämmöseen 

strategiseen kalustoon poikkeustilanteiden varalta ja sit on, tarvitaan tonne meidän 

tukikohtiin tai tukikohtaan, tukikohtiin joo, tämmöset kalsiumkloridisäiliöt ja sit tarvitaan 

vielä (--) [2:49:11] meidän hankerakentamiselle. Ja kiinteistöt ja tilat on keittiökalusteita 
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 ja laitteita, muu kalustamista ja kiinteistöjen teknisiä laitteita noin 400 000 ja 

mittauskalustoa, maastotietokoneita sitten kaupunkimittaukselle, niin 100 000:lla on 

esitetty. Ja henkilöstömäärän kehittyminen, niin tässä ens vuodelle hyvin 

poikkeuksellisesti esitetään henkilöstömäärän kehittymistä, kokonaista, vakinaisen 

henkilöosasto kokonaisella viidellä kappaleella, joka koostuu kahdesta henkilöstä, 

jotka siirtyy yhteispalvelupisteestä takaisin toimialalle ja sit siel on kaks 

ympäristötarkastajaa ja yksi eläinlääkäri, jotka sitten omat menonsa kattaa myös 

tuloilla, he saa näitä valvontatuloja, että vähintään omat menonsa kattaa. Kuten, tässä 

aikaisemmin (--) [2:50:01:9] toi määräaikaisten henkilöiden määrä ei vastaa sitä 

todellisuutta, se on joku poikkileikkaustilanne, et täs ei näy meidän runsaat 

kausityöläiset. Toi puistojen kunnossapito käytännössä hoidetaan näillä, tai pääosin 

hoidetaan näillä kesä, kesähenkilöstöllä, määräaikaisella henkilöstöllä ja toimialan (-) 

toi laskennallinen määrä on 647 henkeä ja täs on ehkä semmonen kuva, et mitä nää 

ennätykset, mitkä on viime vuodelta, kuvaa tai saattaa olla jo pari vuotta sitten, et 

rakentamisen ennätysvuodet toteutu vähemmällä henkilömäärällä, et tää kuvaa sitä 

meidän tuottavuuden kehittämistä, joka ei ehkä rakennusalalla yleensä ole aivan 

suurta. Mutta näkyy myös, että tää pandemia leikkais asuntotuotantoa sieltä 

huippuvuosista noin 3000:een valmistuvaan asuntoon ja ennustetaan tätä samaa, 

noin 3000 asunnon määrää tänäkin vuonna, että tää taittunut tää lasku, mutta ei se oo 

lähteny nousuunkaan, että. Ja keskeiset erityiskysymykset, me nostetaan nytten tämä 

ratikka ja ratikkakaupunki, et se suunnittelu etenee aikataulussaan ja budjetissaan. 

Muut toimialan kärkihankkeet on ilmailumuseo, joka valtion kanssa neuvotellaan, 

valtio ei oo pystynyt esittämään sille budjettia. Sit on Kuusijärven alue, joka kehittyy 

koko aika, et oli mielenkiintoinen, oli tämä valtuutettu Kauppisen nosto tästä 

saunakilpailusta, että tällä hetkellähän on olemassa, saattaa olla jopa päättynyt, 

tämmönen saunakilpailu Heurekan rantaan, et tämmönen, samanlaisia saunoja mitä 

on Helsingissä ja muissa isoissa kaupungeissa, mut et miksei tää Kuusijärvi, mut 

uskoisin että tilakeskusjohtaja Wallenius osaa tästä jotakin kertoa. Ja tässä on näitä 

ympäristötavoitteita, että resurssiviisauden tiekarttaa päivitetään tälle 

valtuustokaudelle ja siel on uusina tämmösinä kaistoina luonnon monimuotoisuus ja 

hiilinielut ja kompensaatiot, et täähän, tää luonnon monimuotoisuus tuli hyvin selkeästi 

sitten siellä valtuustosopimuksessa ja tää on tämä toimialan strategiateema, jota nyt 

valmistellaan sitten kovalla vauhdilla. Ja joukkoliikenteen, et siel on, on tämä 

murheellista sinänsä, nää lukemat, et tässähän pandemian seurauksena Vantaan 
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 ylijäämä siirtyy alijäämäksi, et siellä on nytte, ennustetaan että tän vuoden lopussa on 

olemassa 12.7 miljoonaa tämmöstä alijäämää eli velkaa HSL:lle, joka sitte pyritään 

kattamaan 3 vuodessa. Mutta toivotaan, että ne matkustajat löytää 

joukkoliikennevälineisiin, että pikku hiljaa sitten. Ja sit on nää meidän 

kaupunkikeskustat, liittyy näihin kaupunkikeskustojen tai kukoistaviin 

kaupunkikeskustoihin, niin täs on nytte joka alueella näitä uusia tai semmosia 

kehittämishankkeita, mitä sitten viedään eteenpäin tämmösellä toimialan 

poikkitieteellisesti tai ei se (-) [2:53:08:5] etene, mutta tässä on semmosia keskeisiä 

hankkeita, sekä liittyen tähän saavutettavuuteen, palveluverkkoon, koulutukseen, 

hyvinvointiin, kulttuuriin, kaupunkikulttuuriin, et täs on, hyvin on löydetty näitä 

hankkeita joita edistetään ja joiden edistymistä myös tullaan seuraamaan. Ja täs on 

näitä MAL-sopimuksen tärkeitä tavoitteita, on tää asuinkerrostaloneliöt, 

asuntotuotantoa on tää 2640 asuntoa vuodessa eli se me komiasti tänäkin vuonna 

mennään yli sillä noin 3000 asunnolla, käytännössä ollaan jo nyt tän tavoitteen yli. Mut 

sit on tää kohtuuhintaisen asumisen tavoite, missä me laahataan tällä hetkellä jäljessä 

ja liikenteen tavoitteet on ratikka, lähijunavarikoita sitten edistetään, siel on toi 

pääkaupunkiseudun junakalustoyhtiö rupee niitä selvittämään, niitten sijaintia ja sit on 

Santarata, meidän mieliharmia, kävelyn ja pyöräilyn valtion apu on sitten näitä MAL-

tavoitteita. Ja siitä huolimatta, et määrärahat on tiukat, henkilöstön saatavuudessa on 

paljon ongelmia, niin panostetaan erityisesti tähän kaupunkikulttuuriin tai 

kaupunkiympäristön laatuun sekä viheralueisiin, jotka on kuntalaisille, kaikkien 

kyselyiden mukaan nää on kuntalaisille kaikkein tärkeimpiä, nämä lähivirkistysalueet. 

Tässä, kiitoksia, täs oli tää lyhyesti, mun esitykset ja päästän herrat Vätön ja Wallenius 

sitten vauhtiin, jos kaikille sopii tämä. 

2:54:43:1 Antti Lindtman 

Selvä, tokihan se meille sopii. Eli nyt sitten haluamassanne järjestyksessä Vättö ja 

Wallenius. 

2:54:50:8 Jyrki Vättö 

Kiitos, puheenjohtaja ja arvon valtuutetut. Vättö puhuu ensimmäisenä ja katotaas jos 

mä saan täältä tän esityksen jotenkin näkyviin.  

[Sivuavaa keskustelua 2:55:01:0-2:55:22:8] 
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 2:54:50:8 Jyrki Vättö 

No niin, hyvää iltaa ja lähdetään tablaamaan tätä katujen ja puistojen 

investointihankkeita elikkä ollaan täällä infrarakentamisen puolella. Meillä on vuosia jo 

oikeastaan ollut tommonen investointitaso toi 40 miljoonaa ja siinä se jatkuu 

seuraavinakin vuosina, vähän yli tai alle, mutta keskimäärin ollaan tossa 40 

miljoonassa ja jos katsotaan tota prosenttijakaumaa, niin leijonan osan vie 

liikennealueet näistä meidän rahoista ja sitten tulee ympäristörakentaminen elikkä 

puhutaan oikeastaan puistoista silloin ja sitten virkistysalueille ja urheilualueille, 

yhteishankkeille ja tämmösille menee sitten loppusiivu. Kuinka se sitten jakautuu 

meidän suuralueillemme, ainakin tasaisesti jakautuu elikkä jokainen saa jotakin, 

jossain tietysti vähän enemmän puuhastellaan kuin jossain toisessa, elikkä tällä 

hetkellä Myyrmäki, Kivistö on tässä lähivuosien aikana varmaan tämmöset 

keskeisimmät paikat, sitten Tikkurila, Tikkurila tossa vuodesta -23 etiäpäin. Sitten 

tuolla on noita määrittelemättömiä viel lopussa, mikä tarkoittaa, mä oikeastaan tossa 

viimeisessä diassa ehkä näytän sitten vähän enemmän, mutta tarkoittaa tommosii 

mitkä on jokaiselle suuralueelle osuvia tai ainakin monelle suuralueelle osuvia 

hankkeita, niin ne on sitten vielä erikseen. Tää investointirahojen rahajako tietysti ei 

oo ihan kiveen hakattua, tää muuttuu vuosittain elikkä toi vuoden 2020 rahajako on 

huomattavasti tarkempi kuin tuolla vuoden -25 jako, mutta suurin piirtein tämmösillä 

suunnitelmilla ollaan ajateltu investointirahat kuluttaa. Tässä merkittävimmistä 

hankkeista vähän karttakuvaa, siinäkin näkyy että pallukat jakaantuu aika kivasti, 

tasaisesti ympäri kaupunkia. Tuolla ehkä lännessä suurimpia on toi Myyrmäen 

keskustan rakentaminen ja sitten Luhtitie, mikä lähtee nytten tässä ihan pika pikaa 

käyntiin, on tän runkolinjan pääväylänä sitten siellä ja Riipiläntien jalkakäytävä-, 

pyörätiehanke ja Kivistön keskusta tietysti kokonaisuudessaan. Tullaan Keski-

Vantaalle, niin tuolla Aviapoliksella rakentuu Annefredin kaava-alue yhtenä isona 

alueena. Tikkurilassa on tätä Tikkurilan kävelykeskustaa, tullaan rakentamaan ja 

itäisen Valkoisenlähteentie-hanke, sikäli mikäli se saadaan käyntiin, niin se on iso 

valtaväylä mikä siellä sitten korjataan ja Tikkurilan jokirantaa tietysti myös vielä 

parannetaan tämmöseen virkistyskäyttöön. Hakunilassa ollaan urheilupuiston 

ympärillä aika paljon ja Kuusijärven ulkoilualue myös ja sitten kun tullaan tonne Korso-

, Koivukylä-alueelle, niin siellä Elmon alueen esirakentamista ja Laurintien 

rakentamista, Vierumäentien rakentaminen, mikä on pitkän ajan haaveena ollut ja nyt 
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 se saadaan toteutettuakin. Jos vähän räjäytetään investointihankkeita, miten ne 

jakaantuu eri suuralueilla, ehkei nyt jokaista riviä tarvii alkaa tässä sisälukemaan, 

mutta Luhtitie yhtenä isona hankkeena tässä, -22, -23. No, Myyr Yorkin Downtownia 

tuolla -24, -25, tää on joukkoliikennettä ja ARA-rakentamisen kyljessä tulevaa 

infrarakentamista hyvin pitkälle. Jos mennään Kivistön investointihankkeisiin, siellä 

ehkä noi ARA-hankkeet, mitkä on eri asemakaava-alueilla, Kivistön (-) [3:00:30], 

kvartsikulmaa, lumikvartsia. Aviapoliksen ja Tikkurilan, Aviapoliksesta mainitsinkin jo 

ton Annefredin alueen, (avia-aukio) yhtenä. Tuolla Kuninkaantien sortuma, mikä jo 

tossa pari vuotta sitten tapahtui, niin päästään kenties vasta tuolla 2025 korjaamaan 

sitä, mutta pääasia että on päässyt jo investointilistoille. Tikkurilaan tullessa olikin jo 

tossa puhetta, että itäisen Valkoisenlähteentie on iso hanke, jos me saadaan se 

käyntiin polkaistua. Sitten nää kävelykeskustan hankkeet. Myös näitä 

korjausvelkakohteita elikkä mitkä on semmosia kohteita mitkä on kauan odottanu joko 

korjaamista tai kokonaan rakentamista, niin niitäkin saadaan tästä Tikkurilan 

keskustasta poljettua käyntiin. Seuraavaks, jos tullaan tonne Koivukylän alueelle, 

siellä tää Elmon urheilupuiston esirakentaminen ja Laurintien rakentaminen -23, -24. 

Korsossa ollaan sitten -24, -25 ehkä enemmän rakentamassa, siellä näitä siltakohteita 

ja ARA-kohteita, sielläkin ja korjausvelkakohteita, mitkä jatkuu tässä Korso, tässä 

kirkkaamman (-) [3:02:11], nin Vierumäentie on vielä monen vuoden projekti. Sitten 

Hakunilan urheilukeskusta, Lahdentien siirtoa täällä -24 ja -25. Hakunilan 

urheilupuisto on lähimmille vuosille jaoteltu rakennettavaks, samoin Kuusijärven nää 

ulkoilualueet. Ja tosissaan, näissähän ollaan myös valtion apukohteina elikkä valtiolta 

saadaan sitten pikkasen evästystä ja rahaa tähän tekemiseen. No tässä vielä sitten 

viimeisenä diana tätä, näitä hankkeita mitkä on sitten vähän koko kaupunkia koskevia. 

Meil on esimerkiks tää ulkovalaistuksen perusparantaminen käynnissä koko aika ja 

mennään tommosessa vajaan miljoonan budjetilla joka vuosi. Sitten keskeneräisten 

katujen loppuunsaattamista suurin piirtein samanlaisella budjetilla vuosittain. 

Joukkoliikenne ja pyöräilyn kehittämistä, sitten liikenneturvallisuuskohteiden 

rakentamista myös tasaisella puolen miljoonan euron investoinnilla. Kiitos, tää oli mun 

nopea selvitys katujen ja puistojen rakentamisesta ja siirrytään Pekan aiheeseen. Mä 

voin täältä, kun hihkaiset vaan sitä seuraavaa, niin mä pyörittelen esitystä etiäpäin. 

3:04:00:4 Pekka Wallenius 
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 Joo, kiitoksia, hyvää iltaa kaikille, arvoisa valtuusto. Taisin kaapata jo näytön itselleni, 

toivottavasti toi diaesitys näkyy. Aloitetaan kymmenvuotisinvestointikuvaajalla, 

painopisteet toki taloussuunnitelmakauden investoinneissa, mutta tää kuvaaja kertoo 

tän haasteen, kasvavan kaupungin haasteen elikkä meil on valtava tarve uusille 

toimitiloille, meil on tarve korjata vanhaa ja se miten tää näyttäytyy, tässä punaisella 

katkoviivalla on esitetty investointikehysraja, joka on niin ikään asetettu myös tulevalle 

taloussuunnitelmakaudelle ja on tarkottanu kyllä rankkaa priorisointia yhdessä 

toimialojen kanssa. Hankkeita on karsittu siirtämällä niitä tuonnemmaks, toisaalta on 

jatkuvasti koitettu hakea uusia tilaratkaisuja ja säästöjä hanke-esityksiin. Me käytetään 

uudisrakentamiseen ja korjaamiseen jota kuinkin yhtä paljon rahaa eli puolet tästä 

vuosittaisesta määrärahasta. Nähtäväksi jää saammeko nostaa 

uudisrakentamisvolyymin taloussuunnitelman kauden jälkeen noihin lukuihin mitä toi 

kuvaaja kertoo elikkä varmaan uudisrakentamistarve on jossain määrin kohtuuton, 

ottaen huomioon myös toimitilajohtamisen rakennuttamisresurssit. Mut siel on, se 

mikä nostaa ton investointitarpeen sitten vuosille -26-28 ihan uuteen mittakaavaan, 

niin johtuu siitä et siel on tulossa suuria hankkeita, jotka on tässä vielä 

havainnollistamiseksi esitetty. Suurimpana Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo, joka vielä 

on ajatus toteuttaa kaupungin omana investointina. Siel on suuria kouluhankkeita, 

muun muassa toi tänään peräänkuulutettu Aviapoliksen koulu- ja päiväkoti, joka 

tutummin tunnetaan nimellä Atomi-hanke elikkä se on siellä tulossa ja sen aikataulu 

määräytyy kyllä sitten tilatarpeen mukaan ensisijaisesti ja tällä hetkellä näyttää siltä 

että väestö- ja lapsi- ja koululaiskehitys tolla alueella ei edellytä vielä sen toteuttamista 

tuota aikaisemmin. Se mikä tästä myös näkyy, niin toimialat eivät ole osanneet esittää 

uudisrakennusinvestointeja vuosikymmenen loppupuolelle. Korjaamista varmasti 

tulee ja siellä näkyy noi meidän vuosittaiset määrärahavaraukset, mutta mikäli vanhat 

merkit paikkansa pitää, niin tää loppupää tulee tasoittumaan. Mut olkoon tämä 

viitteellisenä tässä vaiheessa, nää vuosikymmenen lopun investoinnit, mutta niitten 

hankkeiden valmistelu toki aloitetaan jo hyvissä ajoin, (-) [3:07:22:6] 

suunnitelmakaudella ja senpä vuoksi tää pitkän aikavälin suunnitelma on syytä pitää 

mielessä ja hahmottaa. Taloussuunnitelmakauden nää vuosittaiset investoinnit 

nousee ennätyslukemiin. Oon erittäin huolissani siitä, että miten meidän 

rakennuttajaresurssit pystyy vastaamaan tähän haasteeseen. Meille ei edelleenkään, 

niin kuin tossa huomasitte, henkilöstösuunnitelma elää tän investointipaineen 

mukana, vaan nykyisillä resursseilla pitäisi nää kaikki hankkeet valmistella ja viedä 
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 läpi. Tilaajia tarvitaan, mutta joudumme varmaan näitä rakennuttamistehtäviä tän 

myötä ulkoistamaan yhä enemmän konsulteille. Toi meidän toimitilainvestointikehys 

oli 340 miljoonaa neljälle vuodelle. Se miksi tässä esitämme nyt sitten lähes 10 

miljoonaa enemmän on peruja siitä, että tältä vuodelta jää reippaasti 

investointimäärärahaa käyttämättä, viimisimmän tiedon mukaan saattaa jäädä jopa 

18-19 miljoonaa, johtuu siitä että hankkeita on siirtynyt, johtuu siitä että hankkeita on 

oikeesti toteutunut ennakoitua edullisemmin, mikä on tietenkin hyvä asia ja todellista 

säästöä. Mut uudelleen budjetointia tässä on toi 7 miljoonaa ja sitten tää loppu, noin 

2,5 miljoonaa, tulee siitä Kivistön pysäköintilaitoksesta, joka rahoitetaan kaupungin 

investointina, mutta rahat tulee sitten takasin myöhemmin asuntorakentamisen 

edistyessä. Ja vielä tää taloussuunnitelmakausi tarkemmin. Elikkä uudisrakentaminen 

on päiväkotien rakentamista, joka näkyy tässä harmaalla pylväikössä ja sen lisäksi 

vihreellä esitetty tuo korjausrakentamisen volyymi, joka on korkealla tasolla myös 

taloussuunnitelmakaudella. Hyvä niin, korjattavaa riittää ja sitä velkaa on tässä 

säätökuurien aikana kehittynyt. Tänne mahtuu nyt suurempia koulujen 

peruskorjauksia, niitä on jouduttu tässä aikasempina vuosina lykkäämään ja 

toivottavasti ne saadaan toteutumaan taloussuunnitelmakauden suunnitelman 

mukaisesti. Täällä alimmaisena koulurakentaminen, niin kuin tossa Kalsken 

esityksestä nähtiin, et perusopetukselle uusia koulutiloja ei juuri lähivuosina 

rakenneta, mutta uusimpien ennusteiden mukaan tää Kanniston koulun laajennus 

vihdoinkin olisi tarpeellinen ja se näkyy täällä nyt sitten taloussuunnitelmakauden 

investointia. Se mikä tässä näkyy keltaisella keskivaiheilla ja nimenomaan vuonna -24 

suurena osuutena on kaupunkikulttuurin suurin hanke elikkä Elmon uimahallin 

rakentaminen toteutuu, kuten olemme tänään myös kuulleet. Päiväkotirakentaminen 

on se meidän ykkös juttu ja päätehtävä ja nää tehdään pääsääntöisesti kaupungin 

omin varoin ja meidän toimitilajohtamisen rakennuttamisena ja näitähän tässä riittää. 

Ja täs on nyt sitten valmistumisvuoden mukaan ryhmitelty ja näähän on hyvässä 

vauhdissa jo, nää jotka toivotaan valmistuvan ensi vuonna ja myöskin suunnittelu on 

jo käynnissä näissä seuraavissakin kohteissa. Ja päiväkodit on, niin kuin tästä 

nähdään, niin noin 10 miljoonan euron arvoisia. Ei ole siis mitään pieniä 

rakennushankkeita, vaan oikeesti vaativia kokonaisuuksia kaikki. Yhtään 

väheksymättä sitten näitä muita rakennuksia, mutta huomattavasti pienemmistä 

hankkeista puhutaan. Täällä on kaupunkikulttuurin hankkeita, siellä on ainoa 

kymmenvuotisohjelmassa oleva soten uudisrakennushanke, Vuorikummun lisätilat, 
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 joka toteutuu vielä tässä aikaisempien päätösten mukaisesti ja sitten siellä on 

pienempiä laajennuksia. Vuonna -25 tosiaan valmistuu tän taloussuunnitelmakauden 

suurimmat hankkeet toivon mukaan elikkä Elmon uimahalli ja sitten tää Kanniston 

koulun 2.vaihe. Ja mitä tulee näihin kaikkein suurimpiin hankkeisiin, ne löytyy sitten 

täältä konsernivuokrahankelistasta elikkä päällimmäisenä varmaan meitä kiinnostaa 

tää oma toimitalohanke, jonka virallisemmin tunnetaan nimellä Kielotie 13:n hybridi-

rakennus ja toisen asteen oppilaitokset tullaan toteuttamaan kaikki VTK-kiinteistöjen 

taseeseen ja ne on tässä järjestyksessä seuraavana ja sitten VTK toteuttaa vielä 

viimeisenä päiväkotihankkeenaan Jokiuoman päiväkodin ja tämän jälkeen tosiaan nää 

päiväkodit ensisijaisesti sitten kaupungin omana hankkeena. Ja VAV vihdoin on 

saamassa liikkeelle ton (-) [3:12:49:9] hankkeen elikkä on täällä yksi sote-hankekin 

vielä mukana. Ulkopuolisena vuokrahankkeena on ajateltu toteutettavaks Kielotien ja 

Ruusupuun päiväkodit, Kielotien päiväkotihan on tulossa siihen asuntorakentamisen 

keskelle ja se oli määrä toteutua jo aikaisemmin, mutta käynnistyy tässä nyt hieman 

myöhemmin. Ja Ruusupuun päiväkoti nyt sitten ehkä tällä kertaa viimeisenä 

ulkopuolisena vuokrahankkeena päiväkodeista täällä odottaa vuoroaan. 

Pelastuslaitoksen valmiusasemat näillä näkymin myöskin, tohon haetaan (-) ja KVR-

toteuttajaa ja ensimmäinen valmiusasema on määrä valmistua jo ensi vuonna tai 

viimeistään seuraavana vuonna. Ja sote-hankkeet kaikki tässä tilanteessa toteutetaan 

lähinnä vuokratiloina. Ja tosiaan siellä kinoksen huipulla on sitten nää suuret hankkeet 

tulossa kymmenvuotisohjelmassa, niin kuin tossa erikseen oli jo mainittu ja Myyrmäen 

kaupunkikulttuuritalo ehkä näistä, tästä mainitusta listasta suurimpana. 

Uudisrakentaminen on vahvaa ja se liittyy tuohon kasvuun, mutta meidän pitää pitää 

huolta myös olemassa olevasta kiinteistökannasta ja niin kuin totesin, niin nää suuret 

koulujen peruskorjaukset näyttelee tässä listalla pääroolia elikkä kaikki mustalla 

merkityt noin 5-10 miljoonan euron hankkeet on olemassa olevien koulujen 

peruskorjauksia ja muutostöitä. Vihreellä on tossa muutama kaupunkikulttuurin hanke, 

suurimpana Vernissa, peruskorjaus ja Tikkurilan kirjastotalo. Emmekä ole vielä 

unohtaneet Håkansbölen päärakennuksenkaan peruskorjausta tästä ohjelmasta. 

Sote-hankkeena siel on vielä pari pientä varausta ja ne tullaan toteuttamaan, 

välttämättömät korjaustyös noissa. Itse asiassa varaus tohon viilennykseen, se on 

todettu tässä viimeistään viime kesänä jo välttämättömäks ja olemme säilyttäneet sitä 

varten vielä jonkun verran määrärahoja, että saamme toteutettua meidän omistamiin 

tiloihin noita viilennyksiä. Määrärahan varaukset, näistä kertyy huomattava summa 
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 taloussuunnitelmakaudelle elikkä täs on 4 vuoden yhteenlasketut varaukset, 

sisäilmakorjauksiin lähes 20 miljoonaa, toimialakohtaisesti olemme huolehtineet siitä 

että välttämättömät korjaustyöt saadaan tehtyä niin kouluissa kuin päiväkodeissa ja 

pidämme huolen siitä että katot pitää vettä ja julkisivut ja ikkunat ovat kunnossa ja 

energiatehokkuuden parantaminenkaan ei ole ilmaista elikkä siellä on 

määrärahavarauksia muun muassa led-valaistukseen ja öljylämmityksestä 

luopumiseen. Ja sosiaali- ja terveyshuollon tiloja, niin kauan kuin meillä 

omistajavastuu on, niin toki niissäkin välttämättömät korjaukset tehdään. Tos oli 

tiivistetysti toi kokonaisuus ja sitten tosiaan kun edustatte tiettyjä suuralueita, niin täs 

on vielä listaus siitä että mitä uudisrakentamisen rintamalla tapahtuu kullakin alueella 

ja lukuohjeena lähinnä se et punaisella on merkitty vuokrahankkeet, mustalla tekstillä 

ne jotka itse toteutamme ja sisältyvät tuohon meidän investointikehykseen ja vielä 

tosiaan eriteltynä aluksi taloussuunnitelmakauden hankkeet ja sitten siitä eteenpäin 

olevat hankkeet. En käy näitä sen enempää täs läpi, nää varmaan on tullu tutuksi jo 

sitä ohjelmaa luettaessa, mutta ehkä näin yleissilmäykselle merkille pantavaa on se 

että mihin tää kasvu on keskittymässä, Kivistössä hankkeiden määrä on mittava, että 

ei tahdo dia riittää, Koivukylässä sen sijaan hieman vähemmän hankkeita, mutta ehkä 

sitäkin suurempia muun muassa Elmon uimahalli. Korsossa niin ikään päiväkoteja 

uusitaan ja valmiusasemaa toteutetaan. Myyrmäki kanssa tämmösenä 

kasvukeskuksena näyttäytyy siten, että päiväkotitiloista on pulaa ja niitä on täällä 

useampi, Myyrmäelle, alueelle on suurimpana haasteena, ehkä yhtäältä niin kuin 

Tikkurilassa, löytää näille uusille päiväkodeille sopivia rakentamiskelpoisia tontteja 

tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Ja tosiaan Tikkurilan kaupunkirakenteen 

tiivistyminen on kans vahvaa ja edellyttää palvelurakentamista tässä mittakaavassa ja 

taloussuunnitelmakaudella. Päätän esityksen tähän tulevaan Koivukylän päiväkotiin, 

joka oli tänään myös Puupäivillä esittelyssä ja tää on tää ensimmäinen hiilinegatiivinen 

päiväkoti tulossa, ainakin alkuperäisten suunnitelmien mukaan, (-) [3:18:39:2] 

laskelmat saattaa osoittaa, et se miinusmerkki kääntyy plusmerkkiseksi elikkä jonkun 

verran mennään, mut vähähiilinen rakennus joka tapauksessa ja tää tulee olemaan 

varmaan meidän ensimmäisiä hissirakenteisia elikkä täs on honkarakenne mukana 

elikkä tämmönen lamellihirsirunko, ulkoseinärakenne. Ja mielenkiinnolla jäämme 

odottaa mitkä tulee olemaan sitten tän vaikutukset muun muassa sisäilmaan. Mut 

kiitoksia, päätän esityksen tähän. 
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 3:19:17:4 Antti Lindtman 

Oikein paljon kiitoksia. Jotain tapahtui, kuulosti vähän ehkä vahvalta tuo äskeinen, 

yritin sanoa, että oikein paljon kiitoksia, mutta ainakin tänne minun korviin se kuulosti 

siltä niin kuin täällä olisi joku avaruuspeto käynyt langoilla. Nyt sitten mennään 

kysymyksiin ja sanottakoon, että mehän ollaan nyt sitten tunti ja yhdeksän minuuttia 

yliajalla jo, että ehkä sillä kaavalla, niin lyhyttä kysymistekniikka kuin vaan meidän 

huippu valtuutetut osaavat. Vaikuttaisi, että ensimmäinen kysymys on Juha Järällä. 

3:20:02:3 Juha Järä 

Kiitos, puheenjohtaja. Itse asiassa on kaksi kysymystä. Toinen liittyy tähän 

saunainvestointiin, josta oli puhetta että kilpailutusvaiheessa tai muuta vastaavaa, 

olisin kysynyt sen sijaintia tuolla joen rannassa, sillä viime valtuustossahan tehtiin 

suosittu aloite tämmösestä esiintymislavasta, että sehän mahdollisesti täydentäisi 

mukavasti sitä. Ja sitten toinen kysymys liittyy tähän tekstiosioon eli kun täällä 

puhutaan tällä tavalla, että ratikkakaupunkia kehitetään kokonaisvaltaisesti vilkkaaksi 

ja niin edespäin, niin hieman hämmästelen sitä että miksei voitais käyttää, että 

Vantaata tai Kaakkois-Vantaata kehitetään kokonaisvaltaisesti, mistä moinen ilmaisu 

että puhutaan ratikkakaupungista tässä vaiheessa? Kiitos. 

3:20:56:5 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Seuraavaksi Tuire Kaimio. 

3:21:01:0 Tuire Kaimio 

Eläinlääkäristä tai eläinlääkinnästä, jolle kuuluu siis eläinten lisäksi myöskin 

elintarviketurvallisuus ja lupien myöntäminen ja muu vastaava eli palvelee 

elinkeinoelämääkin, niin sieltä semmonen huomio, et jos he on tähän asti itse 

pystyneet tuomaan tuottoina sen mitä kuluttavatkin, niin nythän he joutuvat 

muuttamaan, ne ei oo enää samoissa toimitiloissa, heidän kaikki asiansa eli he itse 

ovat sitä mieltä, et aika vakava huoli siitä että nyt tulee aika paljon ajoa näiden, sekä 

toimiston että eläinlääkärin ja muiden välillä ja epäilivät että pysty nyt palvelemaan 

ihan samassa mittakaavassa, tuottamaan yhtä paljon palvelua ulos, et se on ehkä 

hyvä havaita, ottaa huomioon näissä, ellei ole jo otetukin. 

3:21:49:4 Antti Lindtman 
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 Kiitos, tämä ei ollut kysymys, vaan enemmän kommentti. Sitten Markku Weckman, ole 

hyvä. 

3:21:56:5 Markku Weckman 

Puheenjohtaja. Kysymykseni liittyy tähän Vantaan ratikkahankkeeseen. Kuten 

tiedämme, siihen on budjetoitu 20 miljoonaa edellisen valtuuston päätöksellä. 

Haluaisin kysyä, paljonko tästä suunnittelurahasta on käytetty? Ja sitten kritisoin 

hieman sitä, että nyt keskitytään raskaaseen rakentamiseen, esimerkkinä Tikkurilan 

asemakeskuksen tunneli, mennään hyvin yksityiskohtiin, kun kyseessä on selvitys, 

jonka tuloksena sitten mahdollisesti joko rakentamispäätös tehdään taikka sitä ei 

tehdä, niin haluaisin että keskityttäis tähän pelkkään selvitystyöhön eikä 

rakentamiseen yksityiskohtia myöten, kiitos. 

3:22:45:8 Antti Lindtman 

Kiitos. Valtuutettu Norrena, ole hyvä. 

3:22:52:6 Vaula Norrena 

Kiitos, puheenjohtaja. Mä kysyn päiväkotitiloista ja vuokrista tai ylipäätänsä onko 

meidän sisäiset vuokrat nousemassa? Jos ovat, niin minkä verran, et mitä ne nyt tällä 

hetkellä ovatkaan per neliö, hintahaarukka? Ja sitten kysyn päiväkodeista, että mihin 

on kadonneet nämä yksityiset päiväkotihankkeet, kuten Touhula, Aarrekalliot sun 

muut, minkä oli tarkoitus säästää kaupungin investointikuluja, niin nyt kuulin moneen 

kertaan, tossa Wallenius mainitsi että viimeinen, viimeinen vuokrapäiväkoti ja sitten 

kaikki rakennetaan kaupungin rahoilla, että ainakin nämä touhulat, niin nehän säästi 

6-7 miljoonaa euroa per päiväkoti, et mihin nää on kadonnu? Kiitos. 

3:24:03:2 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Ja seuraava puheenvuoro on, vuorossa nyt, ole hyvä, Siru Kauppinen. 

3:24:14:0 Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia. Pari kysymystä. Sisäilmasta ensin kysymys. Määritelmä teknisesti kunnossa 

on aina herättänyt paljon huolta ja harmia, termi ei sisällä mitään sisäilman 

aiheuttaman terveyshaitan (-) [3:24:26]. Tämän mittaamiseen tarjottiin Vantaalla 

ilmaista yliopiston tieteellisesti validia kyselyä. Vantaan itse kehittämä kysely 

korjausten onnistumiselle sai paljon kritiikkiä ja viranhaltijan mukaan sillä ei saa selville 
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 onko rakennuksen sisäilma parantunut. Me korjaamme isolla summalla sitä sun tätä, 

mutta tällä metodilla ei me tiedetä tulosta. Kysymys: miksi sisäilmaa mittaava 

strateginen mittari ei mittaa sisäilmaa, vaan teknisiä toimia? Onnittelut ekasta 

hirsirakenteisesta päiväkodista, tämmönen on varmasti vetovoimatekijä, erittäin suuri 

vetovoimatekijä Vantaalle. Toinen kysymys: ollaanko Espoon tavoin hyödyntämässä 

puuelementtirakentamista koulupuolella? Kun sitä on, ainakin Espoo on saanu sitä 

halvemmalla ja nopeemmin ja sitä on kehuttu siellä, näitä tuloksia, aiemmin betoni on 

linjattu paremmaksi kouluihin Vantaalla ja tähän on nimenomaan kustannuskysymys, 

millä voisimme säästää rahaa. Sitten kolmas kysymys koskee joukkoliikennettä. 

HSL:n ongelmana on koronan ja etätyön aiheuttama matkustajakato, joka romahdutti 

matkustajamäärän. Matkustajia olisi mahdollista saada lisää, runsaasti, siirtymällä 

yhteen ja samaan lipun hintaan koko alueelle elikkä kustannusneutraalisti, 68 euroa 

maksavaan lippuun. Tämä vähentäisi myös vyöhykejaon aiheuttamaa segregaatiota 

Itä-Vantaalla ja tekisi kehäradan asemista houkuttelevampia rakennuskohteita. 

Esteenä on se, että jäykkä sopimus kustannusjaosta ei anna myöten. Olisiko 

mahdollista pohtia pitkällä juoksulla millaisella HSL:n kuntaosuussopimusrakenteella 

voisimme saavuttaa taloudellisesti tehokkaamman joukkoliikenteen 

tariffijärjestelmän? Nyt joudumme olemaan taloudellisesti tehottomammassa 

vyöhykejärjestelmässä ja joka, lainatakseni edellisestä HSL:n viranhaltijaa, on 

kehityksen jarruna. Eli voisiko sopimusrakennetta tutkia, miten se vois toimia niin ettei 

tuhlata veronmaksajien rahoja vain siksi että uudistaminen on niin hankalaa? Kiitoksia. 

3:26:24:9 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Jatketaan eteenpäin. Viranhaltijat kirjaavat ylös, että pystyvät sitten hyvin 

vastaamaan. Seuraavana on valtuutettu Lehmuskallio, ole hyvä. 

3:26:42:8 Paula Lehmuskallio 

Kiitos, arvon puheenjohtaja. Sellaista pikku asiaa kysyisin, kun tuossa noita teitä, 

korjattavia teitä lueteltiin, niin mä oon nyt tossa varmaan reippaan 10 vuotta ellen 

enemmän kysellyt tätä Kuusikkotien rakentamista ja Westlinkin on ihan kiitettävästi 

luvannu sen korjaamista, siis Kuusikkotien länsipään, joka on hyvin pikkunen pätkä, 

mutta on hankalassa kunnossa, vaikka sitä kuinka käytetään. Toinen on se, että kysyin 

tuossa aikaisemmin jo Kalskeelta tästä Hakunilan koulun lisätiloista tai jotain 
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 vastaavaa, niin siellä oli myöskin listalla sellainen, saisinko kuulla siitä myöskin, että 

mitä se tarkoittaa ja mitä sinne Hakunilaan, lisätiloja, on tarve? Kiitoksia. 

3:27:32:9 Antti Lindtman 

Selvä, kiitoksia. Lisäksi täällä on chatissa esitetty kysymys, että mistä on tullut tämä 

aikatauluarvio, että kaksi tuntia riittäisi tänä vuonna tähän TS-infoon, kun aiemmin 

tässä on ollut varmaan useampia tunteja varattuna? En osaa vastata, valtuuston 

valiokunnassa ei tällä tarkkuudella näitä aikatauluja käsitellä. Seuraavaksi on al-Taee, 

Hussein, ole hyvä. 

3:28:03:5 Hussein al-Taee 

Kiitoksia. Onnittelut hienosta päiväkotikonseptista, katsotaan tosiaan miten se 

vaikuttaa sisäilmaan. Itse kannatan vahvasti puurakentamista, koen sillä olevan 

myöskin viennillistä Suomi-brändiin liittyvää tarkoitusta pitkällä eteenpäin. Oma 

kysymykseni on mittakaavaltaan hyvin pieni, mutta tuhansille ihmisille kuitenkin 

arkinen. Myyrmäessä on kohta tällä hetkellä, jossa on paljon tiivistysrakentamista ja 

siin on semmonen pätkä Myyrmannin ja uimahallin välisellä maastolla, mis on pieni 

puisto. Se puisto on vahvasti sellaisen laitapuolen kulkijoiden käytössä, se on pimeä 

ja sinne on nyt ohjattu rakentamisen vuoksi pitkäksi aikaa tavallisten ihmisten 

kulkuväylä, myöskin polkupyörillä ja rollaattoreilla kulkevien ihmisten kulkuväylä. 

Milloin tämmösiin pikku hankkeisiin, koska the devil is in the details, nää on 

kansalaisten ja kaupunkilaisten mukavuuden kannalta tärkeitä kohteita, niin miten 

tämmöset pikku hankkeet mahtuu tähän isoon kuvaan ja mitä niille nyt sit ollaan 

tekemässä? Siihen pieni parannus tehtiin, kiitos Ulla Kaukolan ja kumppaneiden, 

mutta nyt se tuntuu taas tarvitsevan kyllä kaupungilta huolenpitoa. 

3:29:43:3 Antti Lindtman 

Tähän varmaan tulee selkeä vastaus. Ja nyt seuraavaksi on vuorossa Mikko Viilo, ole 

hyvä. 

3:29:54:7 Mikko Viilo 

Kiitoksia. Meillä on tavoitteena tuottaa vuosittain 2640 asuntoa ton sopimuksen 

mukaan. Nytte toimintasuunnitelma näyttäis nyt siltä, että tätä määrää aika paljon 

ylitetään tässä valtuustokauden loppupuolella, semmonen 50 % ja mä kysyisinkin sitä, 
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 että kun me ollaan tässä pitkin päivää, kuullaan koko ajan sitä että kuinka paljon tää 

väestönkasvu aiheuttaa meille palvelun tarpeen kasvua vähän siellä sun täällä, niin 

miksi just semmonen 3500, 4500 asuntoa vuodessa olis meidän kokonaisuuden 

kannalta jotenkin optimaalinen? Kiitos. 

3:30:46:6 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Sitten valtuutettu Jussi Särkelä. Ja todetaan, että tässä olivat kysymykset ja 

sitten tulevat vastaukset. 

3:31:01:6 Jussi Särkelä 

Hyvät valtuutetut. Mä olen nyt kuullut useammaltakin taholta, että siellä on teknisestä 

henkilökunnasta pulaa, tuolla suunnittelupuolella ja kun täältä kuultiin, että pitää ostaa 

konsulteilta, niin itse asiassa, niin tuleeko se nyt edullisemmaksi sitten? Siis toisaalta, 

että tuleeko se edullisemmaksi teettä ulkopuolisella näitä teknisiä suunnitelmia kuin 

se että palkattais omaa henkilökuntaa riittävästi, joka sitoutuis paremmin näihin 

tavoitteisiin? Ja sitten, onko tämä yhtenä selityksenä sille, että MAL-sopimuksen 

mukaista kohtuuhintaista asuntotuotantoa ei yksinkertaisesti ole nyt saatu 

käynnistymään Vantaalla? Eli tonttipula, tontteja ei ole ollut tarjolla tähän 

kohtuuhintaiseen ARA-tuotantoon ja sehän on välttämätöntä, että me kyetään, 

saadaan tänne Vantaalle kohtuuhintaisia asuntoja. Sitä edellyttää jo meidän 

elinkeinorakenne, että pian ei palvelualan yritykset saa työvoimaa, ellei tälle 

työvoimalle ole tarjolla sellaisia vuokra-asuntoja, jonka ne kykenee maksamaan. Tää 

on meidän kaikkien etujen mukaista. Kiitos. 

3:32:26:3 Antti Lindtman 

Selvä, kiitoksia. Hyviä kysymyksiä, nyt yhtä hyviä vastauksia sitten. 

3:32:31:2 Henry Westlin 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Jos herroille Vättö ja Wallenius käy, niin mä aloittelen 

vastaamaan ja sitten he täydentävät omalta osaltaan sitten, jos en osaa vastata. Tää 

saunainvestointi, se on suunniteltu tai se kilpailukohta, se on siin Heurekan edessä 

rannassa, siinä on semmonen (-) [3:32:50:0] kohta, mut et tos ainakin, siihen saatiin 

yks tarjous tai ehdokas ja tos sanotaan, et se on vähän eri kohta kuin mitä oli ajateltu, 

mut mä en sen tarkemmin, mut siihen Heurekan eteen, siin on semmonen suistokohta, 
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 oiskohan se siinä, no en osaa tätä, se on niin vaikea kuvailla sitä paikkaa sinänsä, 

mutta siihen joen rantaan, Heurekan eteen. Ratikkakaupunkia on käytetty terminä, (-) 

itse ratikka tai tekninen väline joka kulkee kiskoilla ja sit se ratikkakaupunki on 

semmonen keskustamainen kaupunki joka kasvaa sen ympärillä, jolloin sitten 

saadaan tulevaisuudessa nää maankäyttösopimuskorvaukset ja verotulot, millä sitten 

tää ratikka rahoitetaan sitten pitkällä tähtäimellä, et näin vastaisin tähän. Tuo oli hyvä 

kysymys Tuire Kaimiolta tästä tän ympäristökeskuksen uudesta tilasta, 

ympäristökeskus on muuttamassa Leijasta tähän Tikkurilan Kielotie 20:een 

käytännössä, jos muistan osoitteen oikein ja on sillä vaikutusta vähän, et se Leija, 

jossa se nykyisin sijaitsee, et se on vähän keskemmällä kuin tää Tikkurila, et tulee 

pikkusen enemmän ajomatkaa, mut en jaksa uskoa et sillä sitten mitään kovin 

merkittävää vaikutusta heidän tuloihinsa ja valvontakäynteihinsä tulee, että ei tässä 

kilometreissä, olisko tää nyt semmonen viitisen kilometriä, heilahtaa tänne itään päin 

tämä painopiste. Valtuutettu Weckman kysyi, että mitä ratikkaan on käytetty, niin mun 

kirjapitoni mukaan viime vuonna käytettiin 1.1 miljoonaa ja tänä vuonna tullaan 

käyttämään noin 5.1 miljoonaa eli 6.2 miljoonaa yhteensä tähän suunnitteluun ja tää 

yksityiskohtiin, tää on hirveen hyvä kysymys, mut täs on nyt lähetty sitten et tietyissä 

rakennusosissa mennään tämmöseen alustavaan rakennussuunnitteluun, jotta 

saadaan luetettavat kustannusarviot, kyl se on kaiken, et yleispiirteisellä suunnittelulla 

ei vaan saada riittävän tarkkaa ja erityisesti tää Tikkurilan tunneli, joka on 

taitorakentamista, niin pitää saada suunnitelmat sekä kustannusten että tilavarausten 

osalta riittävän tarkasti, et rakentamissuunnittelua ei tehdä, et ei näil urakoita pyydetä, 

näillä meidän suunnitelmilla. Norrenan kysymykseen vastaan varmaan Wallenius. 

Kauppisen kysymyksessä tässä HSL:n osalta, minäkin oon HSL:llä hallituksessa 

asiantuntija ja sinne on tullut esille tämmösestä uudesta tariffista, et luovuttais näistä 

vyöhykkeistä, mutta se vaatis sitten tän perussopimuksen kokonaan avaamista ja 

tähän asti nää omistajakaupungit ei oo ollu tähän yhtään halukkaita, avaamaan, koska 

sieltä sitten tulee monta muutakin asiaa, saattaa nousta esiin, mutta kyl tää on niinku 

kaikkien kaupunkien etu ja intressi, et tästä saadaan mahdollisimman hyvä, 

kustannustehokas tästä joukkoliikenteestä, että kaupungit pääsee siihen korkeintaan 

50 % subventiotasolle, mikä on meidän perussopimuksen ja tän omistajaohjauksen 

henki ja tietenkin että myös niillä joukkoliikennematkustajilla, et heil se laatutaso pysyy 

kohdallaan ja houkuttelevana pysyy. Paula Lehmuskallio kysyi Kuusikkotiestä, en 

muista niitä Vätön esityksiä, mutta tää on luvattu ens vuodelle ja ens vuonna se 
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 toteutuu, et mikäli me saadaan katusuunnitelmat ajoissa tehtyä, että siellä on, en tiedä 

sitä katusuunnittelun tilannetta tällä hetkellä. Myyrmäestä Hussein al-Taee kysyi siitä, 

tää ei oo mikään investointikysymys, täähän on, sit siellä on rakennettu näitä 

väistöpolkuja sen massiivisen rakentamisen myötä, mut pitää käydä ite kattomassa 

tossa, et jos en vaikka huomenna pyöräilemässä sitä kautta työhön, niin on vielä sen 

verran pimeetä, että näen että minkä tasoisen, mut siit on tullu paljon palautetta, tästä 

huonosta näkyvyydestä, huonosta kunnosta. Tää on vähän, ehkä täs meidän katujen 

ja puistojen organisaatiossa vähän tippuu sit semmoseen ei-kenellekään-laatikkoon, 

mitä ei pitäis olla, kun siel eri porukka tekee niitä talonrakennushankkeita, sit siel on 

meidän omaakin rakentamista ja sit on normi oloissa toi Jyrki Vätön 

kunnossapitoyksikkö, tekee, on tehnyt näitä aivan akuutteja toimenpiteitä, mut et 

otetaan se paremmin haltuun, mut se lähtee siitä et mä käyn ite kattomassa sitä 

pimeällä, että. Sit oli Viillon esitys tästä, että riittäiskö kaupungille kohtalaisempi 

asuntotuotantotavoite, tää on hyvä kysymys, tää asuntotuotantoennuste perustuu 

näihin valmistuviin asemakaavoihin ja sitä kautta on laskettu, tai moneen muuhunkin 

tekijään, mut tätä keskustelua aina välillä käydään, että olisko se sitten, tämmönen 

kohtuullisempi väestökehitys sitten hyvä tän meidän palveluverkon kannalta, mutta 

toisaalta sitten, et ei se, kaupungin on hirveen vaikee asettaa niitä rajojakaan tälle, et 

jos tänne joku haluaa investoida, joku haluaa rakentaa asuntoja tai työpaikkoja, niin ei 

kaupungin, ei yleensä sano ei, kyllä se pitkällä tähtäimellä tuo kaupunkiin elinvoimaa 

ja verotulojakin sitten, tarpeeks kauan asukkaat elää. Särkelä kysyi tästä, pula 

teknisestä henkilöstöstä, tää on ihan akuutti ongelma, tää on ollu akuutti ongelma koko 

tän vuostuhannen ja infrapuoleltahan eläköityy vuosittain noin 1500 henkilöä ja koulun 

penkiltä valmistuu 650-750 henkilöä ja tää ei koske pelkästään Vantaan kaupunkia tai 

edes kaupunkia, tää sama pula on noilla urakoitsijoilla, konsulttitoimistoilla, et sitä 

porukkaa ei yksinkertaisesti ole, ettei sitä saa vaikka kuinka saatais vakansseja auki, 

niin me ei saada niitä täytettyä, et sitä henkilöstöä, et se ainoo oikea tie olis alkaa 

kasvattamaan sitten nuorista, että mitä me tehdäänkin tällä hetkellä, että otetaan 

opiskelijoita ja sitten kasvaa siitä pikkuhiljaa siihen suunnittelutehtäviin erityisesti, mut 

et käytännössä tän takia, koska ei oo omaa työvoimaa, joudutaan sitä hyvin 

voimakkaasti ostamaan ulkopuolelta, että katujen ja puistojen osalta noin 95 % 

ostetaan konsulteilta ja 5 % tehdään ite, ainakin katupuolella. Mut en usko, et tähän 

kohtuuhintaiseen asumiseen, tonttipulaan, et tää on se ainoa, et käytännössä se 

varmaan, se ongelma on se et kaupungilla on hyvin vähän omaa maata, niin sitä on 
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 vaikeaa valmistaakaan, niitä myytäviä tai VAV:lle luovutettavia tontteja, et VAV:lla se 

ei ole pelkästään tää tonttipula, että kuulin tossa juuri eilen että heillä ongelmia 

aiheuttaa, et he ei saa ees tämmösiä kelvollisia tarjouksia, tää on niinku koko tää, 

vaikuttaa myös tää koko rakennusalan ylikuumeneminen siihen heidän tarjontaan. 

Toivon mukaan vastan ite ja nyt, heittäisinkö mä pallon sitten tilakeskusjohtaja 

Walleniukselle?  

3:39:43:8 Pekka Wallenius 

Kiitos, Henkka, pallosta. Tosiaan, jos mä täydennän vastauksia vielä vastaamalla. 

Ensinnäkin tässä taidettiin kysyä tosta saunahankkeesta Tikkurilaan. Sen verran 

osaan sanoa, et se on tulossa Heurekan puolelle vesistöä ja todennäköisesti ei vie 

tilaa sitten tolta mahdolliselta lavalta. Sen sijainti ei oo vielä naulattu paikalleen, mutta 

varmaan tossa toteuttajaa valittaessa sekin selviää, mutta käsittääkseni toi arviointi on 

vielä kesken ja päätökset tulee aikanaan. Norrena kyseli päiväkotien vuokrista. 

Vuokrat määräytyy niin kuin muidenkin toimitilojen, todellisten kustannusten 

perusteella perimme toimialalta sitten nää, sekä pääomavuokran että ylläpitovuokran, 

laskennallinen suuruusluokka pääomavuokran osalta on noin 20 euroa neliö per 

kuukausi, ylläpitovuokrana laskennallinen luku on varmaan noin 4 euroa neliö per 

kuukausi. Totuus on ehkä toisenlainen elikkä harvemmin tätä talouspuolella, 

määrärahat ovat riittäneet sitten tohon 4 euroon. Mutta laskennallisesti noin ja vuokrat 

tulee nousemaan sen myötä kun rakentamiskustannukset on nousseet elikkä tää 

siirtyy sitten suoraan laskennallisena toimenpiteenä tohon vuokraan, mut muutenhan 

meillä lisää sen vuokran korkokannat ja laskentaperiaatteet on pysymässä ennallaan, 

riippumatta siitä onko kyse meidän tiloista tai konserniyhtiön tiloista. Se mitä 

ulkopuoliset vuokrahankkeet tulee maksaa, niin markkinat ratkaisee sitten sen ja 

sehän siirtyy suoraan sellaisenaan sitten toimialoille. Se et mihin on kadonnu 

vuokrahankkeet, ne on, totesin että meidän investointiohjelmassa ei ole muita 

päiväkotivuokrahankkeita, että niitä voidaan varmaan edelleen toteuttaa tarpeen 

mukaan, mutta että on ymmärtänyt että nimenomaan rahoituksen kantana on se, et 

nää tulee ja kannattaa rahoittaa omarahoitteisina, sit meillä on tilapäisiin hankkeisiin, 

silloin kun puhutaan määräaikaisesta tarpeesta, käytettävissä leasing-rahoitus ja se 

on ehkä ensisijainen vaihtoehto silloin kun puhutaan näistä siirtokelpoisista 

määräaikaisiin tarpeisiin tulevista tiloista, olkoon ne sitten kouluja tai päiväkoteja. 

Kauppinen kyseli näitten korjausten onnistumisen arvioinnista. Mittareita varmaan on 
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 monenlaisia ja olemme pyrkineet käyttämään niitä monipuolisesti. Meillä edelleen 

sisäilmakorjaushankkeiden onnistumista arvioidaan työterveyden puolesta ennen 

korjauksia ja korjausten jälkeen ja kyllä siellä kysellään olosuhdekokemuksia ja 

oirekokemuksia elikkä kyllä nää pyritään nimenomaan kysymään käyttäjillä, et miten 

hyvin korjaukset ovat onnistuneet. Sen lisäksi toki tutkimme taloa teknisiltä 

ominaisuuksilta elikkä laadun varmistus ja sillä keinolla toteamme, että ne viat ja 

puutteet mitä tutkimuksissa on osoitettu, niin ne tulee huolellisesti ja kunnolla 

korjatuksi. Sitten mitä tulee tähän puurakentamisteemaan, niin kansalliset 

tavoitteethan velvoittaa, et julkisessa puurakentamisessa puun osuus kasvaa 

tuntuvasti jo lähivuosina ja kyl se tarkoittaa sitä että meidän pitää päiväkodit ja myöskin 

ne koulut toteuttaa aika pitkälle puurakenteisina. Kouluhankkeitahan ei tässä ihan 

lähitulevaisuudessa uudishankkeena ole, mutta sieltä sit sitä myötä kun ne tulee, niin 

ne hankesuunnitelmavaiheessa vakavasti tutkitaan, tää mahdollisuus toteuttaa ne 

ensisijaisesti puurakenteisina elikkä vastaus on kyllä, elikkä koitetaan hyödyntää ja 

ottaa toi tapa (tehdä) [3:44:43:7] huomioon. Ja ja, sitten vielä tosiaan, jos tuossa 

viitattiin myöskin toimitilajohtamisen resursseihin toimitilahankkeiden eteenpäin 

viemiseksi, niin suunnittelu ja urakointihan, me olemme jo useamman vuoden ajan 

tilanneet täysin ulkopuolelta, et siinä mielessä omaa resurssia ei siihen oo, kyse oli 

rakennuttamisorganisaation niukkuudesta ja johtuen lähinnä 

rekrytointivaikeuksistamme. Meil on useampi vakanssi edelleen auki ja on ollu pitkään 

auki ja hakijoita ei ole. Eli tää ei oo pelkästään vakanssien puute, vaan tää on myös 

vaikeus täyttää nää avoimet vakanssit ja siinä mielessä joudumme turvautumaan 

konsultteihin ja jos otettiin esille että kalliimpaahan tää on, olemme täysin samaa 

mieltä, omana työnä nää asiat varmasti tulisi pitkällä tähtäimellä taloudellisemmaksi. 

Tässä ehkä vastaukset niihin joihinka Henry ei vielä vastannut, tiettävästi ei varmaan 

jääny ehkä muita. 

3:46:07:4 Antti Lindtman 

Selvä juttu. Ilmeisesti kukaan ei koe jääneensä vastausta vaille, ja me kiitetään nyt 

näistä vastauksista. Nyt me sitten hiljalleen aletaan tätä toista taloussuunnitelmainfoa 

sit näin ollen lopetella. Ja täytyy todeta, että kyllä se ennen vanhaan, silloin kun täällä 

istuttiin kaikki valtuustosalissa läsnä kokouksessa tämä, niin kyllä se oli niin et se alkoi 

tiettyyn kellonaikaan, sit se kesti just niin kauan kuin kesti, mut tää on tätä Teams-

aikaa, täällä Teams-kutsussa lukee että kello 15-17, mutta näin se nyt sitten ei 
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 tietenkään siihen mahtunut, kun on neljä isoa toimialaa ja paljon viisaita alustuksia, 

paljon viisaita kysymyksiä. Mutta nyt sitten vielä siltä varalta että ihmiset eivät muistaisi 

ja myöskin kaikille Vantaa-kanavan katsojille tiedoksi, meidän tämä 

talousarvioprosessi pitää siis ensiks pitkän valmistelun, johon liittyy lautakuntien 

esityksiä et cetera ja sitten se, on tullut tulos kaupunginjohtajan (suulla) [3:47:17:6], 

kaupunginjohtajan budjettiesityksenä ja sen jälkeen kun se on tullut tänne meille 

kaikille, niin sen jälkeen on tällainen selostusvaihe, jota me nyt eletään tässä 

vaiheessa. Meil on ollut nää selostustilaisuudet ja nyt siirrytään selostusvaiheesta 

siihen vaiheeseen, että valtuutetuilla ja valtuustoryhmillä on mahdollisuus tehdä 

kirjallisia kysymyksiä ja selvityspyyntöjä. Huom! Tämä ei ole muutosesitysten 

tekemisvaihe, se tulee vasta myöhemmin. Nyt on se vaihe, jossa valtuutetuilla ja 

valtuustoryhmillä on mahdollisuus kysyä tai tehdä selvityspyyntöjä asioista. Ja tää 

tekniikka on sellainen, että 10.11 kello 10.00 mennessä nää kysymykset ja 

selvityspyynnöt pitää tallentaa tuonne valtuutettujen ekstranettiin, 

luottamushenkilöitten ekstranettiin ja tää aikaraja on tiukka, kello 10.00 10.11, sitten 

päättyy mahdollisuus esittää näitä kysymyksiä ja tehdä selvityspyyntöjä. Sen jälkeen 

näihin tulee vastaukset, tiistaina 16.11 kello 16 mennessä. Ja nyt mä vielä korostan: 

nää eivät ole sellaisia, että tarvitsee oma muutosesitys yrittää muuttaa 

selvityspyynnön taikka kysymyksen näköiseksi, et nää on aitoja kysymyksiä, aitoja 

selvityksiä. Sit tulee seuraava vaihe, kun ollaan saatu nää vastaukset. Tulee 

mahdollisuus tehdä tähän muutosesityksiä ja se tapahtuu siten, että tulee Excel-pohja 

valtuustoryhmille, käsitykseni mukaan sinne samaan ekstranettiin, 

luottamushenkilöitten palveluun, jossa sitten valtuustoryhmät organisoi sen että 

21.päivä marraskuuta kello 23.59 mennessä sinne tulee ryhmien kaikki 

muutosesitykset eli sitten ollaan vasta siinä vaiheessa, että tarvitsee tehdä niitä 

konkreettisia muutosesityksiä ja ne sit päätyy siitä sitten kaupunginhallituksen 

budjettineuvotteluihin 29.päivä marraskuuta ja siellä sitten neuvotellaan ja sitten 

kaupunginhallitus kokoontuu. Eli nyt seuraavaksi on tämä selvityspyyntö- ja 

kysymysvaihe ja todellakin se tapahtuu tuolla luottamushenkilöiden ekstranetissä ja 

deadline on 10.päivä marraskuuta kello 10.00, joten tää myös uusille valtuutetuille 

tiedoksi ja myöskin Vantaa-kanavaa seuraaville kansalaisille, että tällainen tää 

prosessi on, jotta mahdollisimman viisaita päätöksiä sitten tehdään, kun budjettia 

käsitellään ja budejttia neuvotellan ja budjettia sitten hyväksytään. Kiitoksia kaikille. 

Onko viranhaltijoilla jotain lisättävää tässä vaiheessa? Ei ole. Kiitoksia kaikille, 
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 päätetään tää kaupunginvaltuuston toinen osa budjetti-infoa tähän ja toivotetaan 

kaikille oikein mukavaa iltaa. Kiitoksia. 

 

 

 

 


