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0:00:00.0 Antti Lindtman 

 

Kas niin, meillä alkaa tässä, nyt sitte meijän, valtuustoinfo, ja tuota, kunhan täällä 

varapuheenjohtaja saa itsensä järjestykseen, niin tota, käynnistetään. Meillä on 

tänään, tänään tota, aika tiukka ohjelma. Kello 19 alkaa useita, ryhmien kokouksia, 

joten tänään sit oikeesti näytetään se, että mitenkä tiiviisti me pystytään pitämään 

kaikki esitykset ja miten tiiviisti me pystytään kaikki kysymykset esittämään, ja kukaan 

ei pidä poliittisia, puheita täällä, mutta aluksi, niin mä haluan välittää kaikkien, kaikkien 

tota, puheenjohtajiston edustajien puolesta lämpimät onnittelut niille, niille 

valtuutetuille jotka ovat, öö, päätymässä myös valtuutetuiksi toisiin, toisiin elimiin elikä 

hyvinvointialueelle. Jari Sainiolta on tullut viesti, et tääl joi- näkyy joitakin ihmisten 

kuvia, täällä on ylimääräisiä kameroita päällä, Juha Järän hieno, hieno tota, 

talvimaisema näkyi siellä iloisesti. Tää on aina, sillon ku ihminen avaa tuon kuvan 

vahingossa niin, että hän istuu siististi pöytänsä ääressä, se ei ole niin ongelmallista 

kuin jossain on esimerkiksi käynnistämässä autoa tuolla pakkasessa. Hei, 

ensimmäinen, alustus. Olisi nyt vuorossa, joten sopiiko että käynnistämme ohjelman 

mukaisesti? 

[0:01:38.5 - 0:01:46.4 hiljaisuus] 

 

0:01:46.4 Antti Lindtman 

Joten, olkaa hyvä, ja käynnistäkää, käynnistäkää niin teillä on nyt esityksenne mukaan 

10 minuutin alustus. Olkaa hyvä. 

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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0:02:00.3 Katariina Rautalahti 

Hyvää loppuiltapäivää kaikille, olen Katariina Rautalahti ympäristökeskuksesta, ja 

yhdessä ympäristöpäällikkö Jari Viinasen kanssa esittelemme resurssiviisauden 

tiekartan päivitystä hyvin tiiviissä muodossa. Mennään heti seuraavaan diaan. Tässä 

on kokonaisuus mihin tämä tiekartta istu-, is-, missä se istuu ja siinä keskeinen asia 

on se, että se on strateginen ohjelma ja toteuttaa kaupungin strategiaa. Käytännön 

toimet on toimialat kirjannet toteutussuunnitelmiinsa, ja nyt meillä on juuri valmistunu 

työkalu, Ympäristövahti, johon nämä toimialojen noin reilut 200 toimenpidettä sitten 

kirjataan ja niitä on sieltä sitte helppo seurata ja helppo raportoida. Seuraava. 

Tiekartan hyväksymiskäsittely alkaa olla, olla tuota, aika loppusuoralla, ja näköpiirissä 

on, et ehkä nyt tässä helmikuussa sitten saadaan tää tiekartta lopullisesti hyväksyttyä, 

seuraava.  

[0:03:09.1 - 0:03:12.8 hiljaisuus] 

0:03:11.9 Katariina Rautalahti 

Meidän hiilineutraalisuustavoitetta seurataan päästölaskelmalla. HSY tuottaa meille 

nämä laskelmat ja näissä laskelmissa huomioidaan suorat päästöt, epäsuorat päästöt, 

mutta ei välillisiä päästöjä, seuraava. 

[0:03:24.5 - 0:03:29.4 hiljaisuus] 

0:03:29.4 Katariina Rautalahti  

Olemme tehneet skenaariolaskelman siitä minkälaisii- minkälaisia päästöjä nyt 

meidän pitäisi sitten, öö, saada, saada tu- vähennettyä tulevina vuosina, jotta tähän 

vertailuvuoteen vuonna yks yhdeksän yhdeksän nolla [1990] saadaan päästöjä 

vähennettyä 80 prosenttia. Päästö-, päästöt ovat laskeneet viime vuosian, ja on 

arvioitu tässäkin skenaariossa, et jos toteutetaan kaikki ne toimet mitkä nyt vaikka 

valtion taholtakin on suunnitteilla, niin päästään tuonne reiluun 62 prosenttiin lasku-, 

laskuissa, mutta se ei ihan vielä riitä, eli me tarvitaan sitten Vantaalla vielä muita, muita 

toimia, ja kunnianhimosta ilmastopolitiikkaa, jotta tähän tavotteeseen päästään. 

Seuraava. 

[0:04:13.3 - 0:04:15.3] 
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 0:04:15.3 Katariina Rautalahti  

Olemme laskeneet hiilibudjetin siitä, kuinka paljon noita päästöjä vuosittain pitäis, 

pitäis tuota saada vähennettyä jotta tavote saavutetaan ja meidän karkea tämmönen 

prosenttilaskelma on se, että noin reilu 7 prosenttia vuosittain päästöjen tulisi vähentyä 

jotta tavote saavutetaan. Seuraava. 

[0:04:35.5 - 0:04:38.0] 

0:04:38.0 Katariina Rautalahti 

Me ollaan reilu vuosi tätä tiekarttaa päivitetty, ja tässä on takana paljon erilaisia 

kyselyjä, työpajoja, asukasraatia, henkilöstökyselyä ja niin edelleen, ja tämä kaikki anti 

mikä tästä osallistamisesta on saatu, niin on, on sit otettu huomioon tässä 

päivityksessä. Seuraava. Viimeisin vaihe nyt oli se, että kaupunkiympäristölautakunta 

hyväksyi tämän 18. päivä kokouksessaan, ja siihen tuli muutamia muutoksia ja 

lisäyksiä, tähän on kirjattu nyt näitä keskeisimpiä hyvin lyhyesti, eli sinne tuli uusia 

indikaattoreita, sieltä poistettiin liikenteen hinnoittelu ja pysäköintipolitiikka 

ohjauskeino- keinona. Siellä mainitaan autoliikenteen sujuvoittaminen, öö hankintojen 

kriteereissä tulee huomioida kestävyys ja vastuullisuus, ja puiden määrän 

lisääntyminen. Tässä muutamia esimerkkejä näistä muutoksista. Seuraava. Tähän 

kuvaan on kootusti otettu koko tämän tiekartan idea, eli hyvin- hyvinvoivassa, 

kilpailukykyisessä, elinvoimaisessa kaupungissa me tähtäämme siihen, että vuonna 

2030 olemme hiilineutraaleja, meillä suunnittelu ja toteutus on resurssiviisasta, luonto 

on monimuotoista, luonnon varoja käytetään, kestävästi ja toimintatavat ovat 

vastuullisia. Ja näitä, näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olemme koonneet sitten 

toimenpiteitä kuudelle eri kaistalle, joita Jari Viinanen nyt käy sitten pikaisesti läpi 

seuraavaksi. 

[0:06:13.2 - 0:06:19.4 hiljaisuus] 

0:06:19.4 Jari Viinanen 

Joo, hyvää iltaa minunkin puolesta, ja mä käyn nyt tosiaan läpi sitte tätä tiekartan 

sisältöä. Eli tässä näkyy tää, tää runko, mistä se koostuu. Eli, eli siellä on käyty läpi, 

eritelty päästön vähentyminen, ja tota, kehittyminen vuodesta yhdeksänkymmentä 

tähän päivään, ja sitten esitetty nää skenaariot vuodelle 2030. Lisäks siellä on sitte 

uutena tuotu toi Scope 3, elikkä nää kuluttamisen päästöt, ensimmäistä kertaa on 



  

 

5 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
[27.01.2022] 

 laskettu myös näitä päästöjä, sit on hyvin lyhyesti referoitu myös tää tiekarttaan. Var- 

va- vaikkakaan se ei varsinaisesti vaikuta tuohon hiilineutraalisuustavoitteeseen, 

mutta se liittyy näihin resurssiviisauden muihin tavoitteisiin mitä meillä on tänne kirjattu 

muille kaistoille. Ja tää itse tiekartta sitte sisältää vision vuoteen 2030, tätä Katariina 

esitteli. Yhteensä kuusi kaistaa, eli, eli tässä päivitetyssä on nyt kaks kaistaa 

enemmän. Eli käytännössä toi monimuotoinen luonto ja hiilineut ja kompensaatio. 

Lisäksi tässä uudessa tiekartassa on 30 tavoitetta, eli tää on hyvin tämmönen 

tavoitteellinen verrattuna siihen edelliseen tiekarttaan. Eli on nostettu selkeim- selkeet 

tavoitteet tullekkin kaistalle, ja ne vähän vaihtelee, öö kolmesta kuuteen per kaista. Ja 

kullekkin tavoitteelle on sitte esitetty vähintään yksi indikaattori useimmille, usein on 

esitetty useakin indikaattori. Riippuen sitte sen tavoitteen, ja tota, koosta. Ja lisäks 

sitte on, on kerrottu tästä toimeenpanosta, seurannasta ja raportoinnista. 

Ensimmäinen kaista, yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, tän, tän ensimmäinen tavoite, 

tavoitteena on hiilineutraali ja resurssiviisaus on maankäytön suunnittelun toteutuksen 

lähtökohtina, ja sit täs on esitetty muutamia kohtia mitä se sitten sisältää, se, tää 

tavoite, niinku toimenpiteenä, ohjeina siihen että minkälaisia toimenpiteitä 

toteutussuunnitelmiin tulee sit kirjata. Sitte tossa vieressä näkyy sitten ne indikaattorit, 

eli samalla numerointijuoksutuksella, millä sitten mitataan sitä kutakin tavoitetta. 

Toisena tavoitteena on, on öö, ilmastomuutokseen sopeutuminen. Kolmantena on 

sitte viherrakenne tässä, tässä tota yhdyskuntarakenteen osana. Ja kuinka sitte 

parannetaan viheralueiden saavutettavuutta. Neljäntenä on, on kestävän liikkumisen 

edellytykset, kävely, pyöräily, joukkoliikenteen edistäminen. Viidentenä on sitte 

liikkumistarpeen vähentäminen, eli eli palvelujen saavutettavuus, matkaketjut, 

sujuvuus. Ja kuudentena on sitten, sitten ajoneuvojen käyttövoimiin vaikuttaminen, ja 

lisäksi ilmanlaatukysymyksiä. Toinen kaista, koskettaa hiilineutraalia energiaa, eli 

täällä on, ihan tota, meillä keskeisenä Vantaalla on aukkolämmön päästöjen 

vähentäminen, joka on Vantaan energian omassa toimenpideohjelmassa. Eli heillä on 

tällä hetkellä tavoitteena hiilinegatiivinen energiapäästöt vuoteen 2030, joka tukee 

mainiosti tätä meidän koko kaupungin ohjelmaa. Ja varsinaiset tavoitteet tällä, tällä 

tota, kaupungin kartalla, tiekartalla on ensimmäinen, on lämmityksen päästöjen 

vähentäminen. Siellä on tehty kaukolämmön päästöjen ohella sitten öljystä 

luopuminen ja hukkalämpöjen saaminen kiertoon, energiaremontit vanhassa 

rakennuskannassa, ja tuo toinen tavoite täällä on sitten, koskee sähköä. Elikkä sähkön 

päästöjen vähentäminen. Ja, ja kolmas on sitten uusiutuvan energian osuuden 
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 kasvattaminen. Ja me paikallisesti, elikkä kiinteistökohtaisesti ja sitten myös, myös 

sitten tota, keskitystä energiantuotannossa. Kaista kolme on materiaalin elinkaari ja 

kiertotalous, ja tää koskettaa vähähiilistä rakentamista. Eli siellä, siellä on tota 

hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen öö tota, lisääminen, laskeminen ja ottaminen huomioon 

sitte suunnittelussa ja pohjaamisessa, korjausrakentaminen, puurakentamisen 

edistäminen. Toisena tavoitteena tällä kaistalla on kiertotalouden edistäminen, eli 

suunnittelu rakennuksissa, öö, purettaviksi, ja sitte purkamisen, öö, materiaalin 

hyödyntäminen, materiaalipassit ja digitaaliset alustat. Kolmantena on sitten 

infrarakentaminen ja maamassojen hiilijalanjälkien [epäselvä, 0:11:43.3], eli massojen 

hallinta, öö, infrarakentamisen, tota, sii- niihin ja näihin materiaaleihin sisältyvien 

päästöjen vähentäminen. Ja neljäntenä on sitten jakamistalouden edellytykset, eli 

siellä on hyvin paljon tämmöstä, öö tämmöstä niinku tilojen, kulkuvälineiden 

yhteyskäytön, lainauksen, lainaamisen tukemista, toimintaa, tämmösten 

kierrätyskeskustoiminnan kehittämistä. Ja sitte viimeisenä tällä kaistalla on, on 

jätehuolto, siellä, siellä on nostettu esille muovit, sekajätteen vähentäminen ja sitten 

huopa, eli yhteisen pöydän kautta. Ja sittenhän kaista neljä koskee luontoa, eli 

luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Siellä ensimmäisenä tavoitteena on 

luonnonsuojelun, öö, vahvistaminen, ja toisena on, on sitte metsät, suoluonnot, 

kolmantena on vesistöt. Sitten seuraavaksi on avoimet alueet, tämmöset 

kulttuurimaisemat, kedot, niityt, tienpientareet. Ja, ja sitte tulee haitallisten vieraslajien 

torjunta, ja ja viimeisenä tällä kaistalla on sitte luonnon kulumiselta ehkäisy, eli 

kaupungin kasvaessa niin tulee paineita myös sitten, sitten käyttää ja hyödyntää tätä 

hienoa luontoa. Tämä viides kaista on vastuullinen Vantaa, ja tää nimenomaan nytten 

muodossa vastuullinen Vantaa, kun aikasemmin oli vantaalainen. Eli me siis ollaan 

sisällytetty tähän kaistalle nyt sitten kaupungin oma henkilöstö, sen, sen tota, viel 

oman henkilöstön ja ympäristön johtaminen. Sit on vantaalaiset, sit on yritykset ja sit 

on myös kaupunkikonserni tällä kaistalla. Ja siksi tämä nimi Vantaa, vastuullinen 

Vantaa. Ensimmäisenä tavoitteena on viestintään, vuorovaikutukseen liittyviä 

toimenpiteitä tai tavoitteita, sen alla toimenpiteitä. Sit on opetukseen, kasvatukseen 

liittyvä tavoite. Sitten kolmantena on ruuan ympäristövaikutusten vähentäminen. 

Neljäntenä on sitten tää kaupunkiorganisaation sama ympäristövastuullisuus ja 

ekologinen toiminta, ympäristöjohtamisjärjestelmä joka tällä hetkellä on olemassa 

meidän toimialalle, ollaan rakentamassa ekokompassia. Sit on vastuulliset hankinnat, 

hankintakriteerien kehittäminen, Green Deal –sopimukset ympäristöministeriön 
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 kanssa, ja viimeisenä on sitten yritysten, yhteisöjen ympäristövastuullisuus. Täällä on 

sitten mukana konsernin omat tyttäret. Ja viimeinen kaista hiilinielut ja kompensaat- 

kompensointi. Eli tässä, öö, puhutaan tästä, kun, ensinhän on tavoitteena vähentää 

vähintään 80 prosenttia päästöjä vuoteen 2030, ja sen jälkeen voi maksimissaan jäädä 

päästöjä kompensoituvasti 20 prosenttia. Ensimmäisenä tehtävänä on tietysti pyrkiä 

vähentämään enemmän kun se 80 prosenttia, eli pyr- jolloin lisäämme sitä 

kompensaation osuutta mahdollisimman vähän. Selvitetään sitten niitä keinoja tässä 

ensimmäisessä tavoitteessa, että miten, miten tätä tehdään, tehdään sitä selvitystyötä 

yhdessä ympäristöministeriön, SYKE:n ja muiden kuntien kanssa tähän vuoteen 30 

mennessä, pilotoidaan joitain keinoja. Öö, lisätään sitte kaupungin omaa hiilinielua, 

hiilivarastoa ylläpidetään, tällä hetkellä me ollaan tehty viimeisin laskelma viime 

vuodelta, niin osalla hiili- hiilinielut vuodessa oli noin satakolme- 113 tonnia. Eli, eli 

tota, reilu puolet tuosta mikä on toi kompensaatiomäärä 214 kilotonnia. Sitten meillä 

on, on tavoitteena kasvattaa hiilikädenjälkeä, kaupungin- 

 

0:16:12.2 Antti Lindtman 

Noniin, nyt, nyt täytyy sanoa, että jos minuutissa pystyt laittamana tämän loppuun, 

teillä on yhteensä 10 minuuttia, josta on nyt käytetty 13. 

 

0:16:22.7 Jari Viinanen 

Kiitos, tää olikin viiminen kalvo. Eli tää oli tää viimeinen, viimeinen tosiaan. Viimeiset 

tavoitteet tässä, eli sit on vielä kaupunkien omien suorien päästöjen kompensointi. Eli 

käytännössä meillä oli tossa vaan toi toimeenpano ja seurannasta sitte, seuraavaks, 

ja sitten näit toimenpiteitä viedään toimialojen toteutussuunnitelmiin, ja raportoidaan 

ympäristövahtipalvelussa, ja tässä tosiaan tää meidän esitys, kiitos., 

 

0:16:56.2 Antti Lindtman 

Kiitoksia, kiitoksia. Tämä on tää puheenjohtajan tylsä, tylsä rooli ettei tässä ystäviä 

saa jos tahtoo pitää tätä, että pysytään aikataulussa, mutta… Ja todellakin täällä, öö, 

chatissa on esitetty kysymys, että… Pidetäänkö nimenhuuto, ja vastaus on että ei, niin 
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 kauan kun pidetään näitä Teamsissa niin me nähdään, meidän viranhaltijat näkee 

tuolta Teamisista osallistujalistan, mutta jos tulee myöhässä, tai lähtee normaalia 

aikaisemmin, on hyvä ilmoittaa, ja siitä sitten saadaan, viranhaltijat saavat kiinni, että 

näin oli. Ja puheenvuoron pyyntöjä saa esittää näissä vasta sen jälkeen, kun esitys 

on päättynyt, joten näi- näillä, näin on nyt tapahtunut, eli täällä on pyydetty kolme 

kysymyspuheenvuoroa, juuri niihin meillä on aikaa tai vedetään viiva tähän. 

Puheenvuoro, kysymykset peräjälkeen, ja sen jälkeen yhdistetyt vastaukset. 

Valtuutetut Paula Lehmuskallio, Tarja Eklund ja Sirpa Kauppinen, tässä 

järjestyksessä, olkaa hyvä. 

 

[0:18:01.5 - 0:18:09.1 hiljaisuus] 

 

0:18:09.1 Paula Lehmuskallio 

Ei meinannu pysyä mikrofoni auki, anteeksi arvoisa puheenjohtaja. Tässä puhutaan 

tästä, hiilineutraalisuudesta, ja ja tota, monimuotoisesta luonnosta. Niin, niin tota, 

arvaan että tämä suuri hanke jota tässä kovasti kehuttiin, niin, niin tämä Vantaan 

energian, energian suuri hanke lämmöntalteenotosta niin ei varmaan olekaan niin 

hyvä kun, kun miltä se nyt sieltä, sieltäkäsin näyttää, mutta en puutu siihen sen, sen 

ratkaisee YVA-selvitys varmaankin ajallansa. Mutta tää monimuotoisuuteen, luontoon, 

niin haluaisin kysyä sitä, että, että kalliot eivät varmasti, varmasti siitä 

hiilineutraalisuutta vie eteenpäin, mutta siitä huolimatta haluaisin kysyä, että mihin 

kategoriaan luontoa lasketaan nämä kalliot jotka eivät uusiudu? Millä tavalla me, 

haluamme suojella niitä, vai onko se meille, meille useimmille näköjään onko niitä vai 

ei, kaikki on tasaista siinä sen jälkeen. Kiitos puheenjohtaja. 

 

0:19:12.6 Antti Lindtman 

Kiitos. Tarja Eklund.  

 

[0:19:14.9 - 0:19:27.1 hiljaisuus] 
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 0:19:27.1 Antti Lindtman 

Jos Tarja Eklundilla on teknisiä ongelmia- 

 

0:19:27.1 Tarja Eklund 

Just sain kameran päälle, juu, kiitos puheenjohtaja. Mä haluaisin tässä nyt tarkentaa 

sitä, että kun, kun siellä kaupunkisuun- tai siellä kaupunkiympäristölautakunnassa 

tehtiin tämä muutos, että tämä liikenteen hinnoittelu ja pysäköintimaksujen käyttö 

poistettiin sieltä, äänestyksen jälkeen kylläkin, tästä resurssiviisauden tiekartasta. Niin 

eikö kuitenkin ole näin, että tämä edelleen on kaupungin käytettävissä oleva keino, 

siis oikeudellisesti liikkumisen ohjauksessa, että tämä poisto tästä resurssiviisauden 

tiekartasta ei sitä kaupungin oikeutta käyttää tätä, tätä hinnoittelu, hinnoittelumenettel- 

menettelymenetelmää kuitenkaa poista, onko näin? 

 

0:20:17.2 Antti Lindtman 

Kiitos. Sitten Siru Kauppinen, ole hyvä. 

 

0:20:21.8 Sirpa (Siru) Kauppinen 

Kiitoksia, kaks napakkaa kysymystä. Toinen on päivitettävyydestä elikkä kun tää on 

hirveen nopeesti kehittyvä ala, tämä tavallaan tää ympäristöala ja se et miten näit 

päästövähennyksii voi tehdä, niin kuinka nopeesti näitä, kuinka, minkälainen 

päivitysohjelma täs on, et miten me päivitetään näitä meidän keinoja ja myös nähdään 

että mitkä on tepsiny, ollu (-) [0:20:41] tehokkaita ja tuottanu tulosta? Se oli 

ensimmäinen kysymys eli meidän päivitysohjelma tälle. Toinen itse asias liittyy vähän 

samaan asiaan, et kun tää itse asiassa nimenomaan tieliikenne ja jätteet on 

semmosia, missä koko ajan tulee uutta tutkimusta ja uutta teknologiaa, niin onko siinä 

mahdollista jotenkin muotoilla pikemminkin se että huomioidaan tai mä niinku itse 

asiassa olisin kaivannu sen, että huomiodaan se uusin teknologia, uusin tavallaan 

tutkimustieto siitä, että mitkä on niitä parhaita keinoja, niin tää ois mun mielestä erittäin 

tärkeetä ja mä oon hämmästyny siitä, että tässä ei ollu sitä uusimman teknologian 

hyödyntämistä tai uusimman tutkimustiedon hyödyntämistä. Olisin tämmöstä vähän 
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 sinne kaivannu ja onko se mahdollista vielä jossain vaiheessa siihen huomioida, 

erityisesti tieliikenne ja jäte tässä näköpiirissä? 

 

0:21:31.3 Antti Lindtman 

Kiitos, ja koska Tuomas Mutasella oli puheenvuoropyynti juuri singahtamassa näkyviin 

samalla kun minä tein (-) [0:21:38.8], niin annetaan Tuomakselle nyt nopea, napakka 

kysymys. 

 

0:21:43.5 Tuomas Multala 

Kiitos paljon, puheenjohtaja. Mä kysyisin tästä, et me saatiin tänään 

sähköposteihimme tiedote, missä kerrotaan että nyt tällä uudella kulutusperusteisella 

päästölaskennalla itse asiassa nää asukkaiden arvioidut päästöt on paljon isommat, 

saadaan kuin edellisellä laskennalla, niin vaikuttaaks tää jotenkin oleellisesti tähän 

resurssiviisauden tiekarttaan? Kiitos. 

 

0:21:04.4 Antti Lindtman 

Kiitoksia, se oli napakka kysymys. Nyt sitten yhtä napakat vastaukset, kiitoksia. 

 

0:22:12.8 Katariina Rautalahti 

Kiitos, tuota, mä nappaan ensimmäisenä Tarja Eklundin hinnoittelukysymyksestä, niin 

tässä nyt oli kysymys, nimenomaan tää tiekartta ja mitä siihen tulee eli muutoin en 

osaa ottaa kantaa mitä kaupunki sen osalta tekee. Siru Kauppisen 

päivityskysymykseen, niin on tarkoitus että tämä olis mahdollisimman pitkään, tämä 

tiekartta eli valtuustokauden. Mikään ei estä meitä päivittämästä matkan varrella jos 

siihen on tarvetta, mutta me haluttaisiin keskittyä nimenomaan näiden toimenpiteiden 

toteuttamiseen ja välttää välipäivitystä siinä mielessä, että se vie valtavasti resursseja 

ja se on pois jo sitten siitä muusta työstä. Mut meil on tää toteutussuunnitelma 

toimialoittain ja ne on siellä ympäristövahdissa, niin siellä on varsin sujuvaa sitten tai 

mahdollista näitä uusia toimenpiteitä, mitkä edistää näitä asetettuja tavoitteita, niin 
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 kirjata ja siellä myös ottaa huomioon tätä uusinta teknologiaa ja tieteen uusia 

saavutuksia, mutta josko Jari jatkais näistä muista? 

 

0:23:17.6 Jari Viinanen 

Joo, eli eli kalliot ilman muuta, kallio tietysti pinnaltaan on, kallioluontoa ja sitten se on 

myös kulttuurimaisema ja siel on kaikkia erilaisia muitakin arvoja, mutta tässä varmaan 

viitattiin siihen luolastoon ja sinne syvään maaperään kaivettavaan lämpövarastoon, 

niin sille ei nyt kyllä oo mun tietääkseni tämmösii luontoarvoja tai tämmösiä olla 

huomioitu, et se on enemmän juuri se pinta, mitä sen pinnalla on. No sit oli 

kulmakulutus päästöjen laskennasta, joka tosiaan nyt on tiedoitettu. Yhteensä 15 

kuntaa ensimmäistä kertaa, on laskenu Vantaa tässä joukossa, laskenu kuluttamisen 

päästöt ja ne on noin kaks kertaa suuremmat kuin mitkä on sitten nää kaupunkialueella 

syntyvät päästöt eli siellä ne päästöt vaikuttaa meillä nyt näihin, ruokaan ja tämmösiin 

kulutustuotteisiin, tavaroihin ja näihin, betonihankintaan ja tällä puolella. Ja 

aikaisemmin meil ei sitä laskentaa ollu, niin sen takia niitä ei oo voitu esittää. Mutta 

hiilineutraalisuustavoite lasketaan näistä suorista COP1:sen ja 2:sen päästöistä, jotka 

Katariina tossa esitteli elikkä siellä on, meidän päästöt tulee pakoputkesta ja sitten ne 

päästöt jotka syntyy kun ostetaan energiaa ja käytetään sitä omassa kiinteistössä tai 

teollisessa toiminnassa. Eli ei vaikuta hiilineutraalisuustavoitteeseen, mutta vaikuttaa 

sitten noihin päästöihin, jotka on näissä resurssiviisauden tiekartan muissa kohdissa. 

 

0:25:19.9 Antti Lindtman 

Selvä, oikein paljon kiitoksia. Ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti ja 

ympäristöpäällikkö Jari Viinanen esittelivät tiekartta-asiaa ja vastasivat siihen liittyviin 

kysymyksiin. Paljon kiitoksia. Siirrymme seuraavaan teemaan, tärkeitä asioita. 

Seuraavana teemana on yhteinen pöytä. Siitä meille pitävät vastaavat, kumpikin 

yhteensä 10 minuuttia, elinkeinoministeri 5 + 5, ellei ole yhteinen esitys, 

kuntalaispalveluiden päällikkö Ulla Virtanen ja palveluesimies Hanna Kuisma. 

Yhteinen pöytä on merkittävä vantaalainen, voisko sanoa melkein innovaatio, joka 

täältä on käynnistynyt, täältäpäin. Olkaa hyvä. 
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0:26:15.5 Ulla Virtanen 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Eli Virtasen Ulla, kuntalaispalvelujen päällikkönä. 

Aloitan lyhyellä introlla ja sitten päästän, niin kuin todettiin, innovaation kimppuun 

Hanna Kuisman, meidän palvelupäällikön. Kiitoksia kutsusta, mennään vain 

eteenpäin. Eli Yhteinen pöytä on osa kuntalaispalveluiden palvelualuetta ja meillä 

työntekijöitä kuntalaispalveluissa on yhteensä 113, joista vakituisia on 58 ja nää ei-

vakituiset on meillä iso osa palkkitukityöllistettyjä ja siinäkin mielessä Yhteisen pöydän 

rooli myös palkkatukityöllistettyjen työpaikkana on merkittävä. Kuntalaispalveluiden 

viime vuoden budjetti oli noin 6,4 miljoonaa euroa ja asiakkaita, voi sanoa että kaikki 

meidän vantaalaiset on asiakkaina ja seuraavaks esittelen vähän meidän 

palvelukokonaisuutta ja palvelutuotantoa. Eli tässä näkyy koko kuntalaispalveluiden 

kokonaisuus eli on kaupungin asiakaspalvelua, asukastiloja, vapaaehtoistoiminnan 

koordinointia, (-) [0:27:32] valmistelua ja tietysti myös Yhteinen pöytä, joka on meidän 

palvelutuotantoa ja kuntalaispalvelussa tällä hetkellä hankkeena toimii toi 

monipaikkainen digitukipalvelu kuntalaisille. Mutta Yhteinen pöytä on tänään estradilla 

ja ole hyvä, palveluesimies Hanna Kuisma, päästän sinut ääneen. 

 

0:27:53.9 Hanna Kuisma 

Kiitoksia ja hyvää iltaa. Suljen kameran tässä vaiheessa, että kaista varmasti riittää. 

Mulla on tässä monta kalvoa ja niitä kaikkia käyn läpi. Ne jää teille taustatiedoksi, joten 

ihan käyn muutaman tärkeimmän lävitse. Eli nyt näkyy hyvin tossa alareunassa 

Yhteisen pöydän rahoittajat eli Vantaan kaupunki on se meidän suurin rahoittaja ja itse 

olen palveluesimies kaupungilla ja hävikkiterminaali on kaupungin yksikkö, mutta 

sitten yksi neljäsosa rahoituksesta tulee Vantaan seurakunnilta ja näin yhdessä sitten 

on tätä kehitetty ja viedään eteenpäin tätä Yhteistä pöytää. Toiminta on käynnistynyt 

alkuvuodesta -14, ensin oltiin ESR-projekti ja sitten vuoden -16 alusta vakinaistettiin 

tämä Yhteinen pöytä osaksi kaupungin toimintaa ja seurakuntayhtymänkin vakituista 

toimintaa. Vuonna -15 rakennettiin Koivukylään Suomen ensimmäinen 

hävikkiterminaali, joka on edelleenkin melko lailla vielä harvinaisuus, vaikka 

Helsingissä onkin jo toinen eli Stadin safka. Terminaalia perustaessa pidettiin 

tärkeänä, että suurimmatkin elintarviketehtaat ja tukut kokisi tämän hyödylliseksi 
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 ruokahävikin lahjoituskanavaksi ja näin on myös käynyt. Terminaalin kautta 

kuljetetaan meidän ruoka-apua jakavaan vantaalaiseen verkostoon, jossa on 80 

kohdetta sitten meidän kolmella kylmäautolla se saatu hävikkiruoka ja näin säästetään 

sitten meidän verkoston työtä, aikaa ja rahaa. Mut me ollaan sitten tämän 

hävikkilogistiikan lisäksi myös uudenlainen innovaatio ihan tosissaan ruoka-avun 

kehittämisessä ja hyvinvointityössä eli näiden vähävaraisten vantaalaisten 

hyvinvoinnin edistämisessä. Sitra katsoi meidät kiinnostavaksi ekologisen ja 

sosiaalisen kestävän kehityksen projektissa tuossa joulukuussa -17 ja siitä alkoi 

kaksvuotinen projekti, jonka nimi oli Hukaton Vantaa ja tarkoitus oli levittää tätä mallia, 

esitellä sitä muualle Suomeen ja 15 aluetta sitten kiinnostuikin. Tässä on tää meidän 

vantaalaisen Yhteisen pöydän neljä työalaa. Eli meillä on se hävikkiterminaali ja siinä 

ruokahävikin keskitetty logistiikka, johon palaan hieman myöhemmin. Me työllistetään 

pitkäaikaistyöttömiä työkokeilussa ja palkkatukityössä, sitten myös velvoitettukin 

työssä ja heidän työllistymistään yritetään sitten myös auttaa eteenpäin. Tämän lisäksi 

meillä on tän ruoka-avun toimintakulttuurin muuttaminen ollut agendalla ja jonkin 

verran ja aika hyvin osittain onnistuttukin ruoka-avun kentän kanssa yhdessä tätä 

kehittämään ja sitten ihan niiden ruoka-aputilanteiden kehittäminen on myös ollut 

meidän tiimin ja verkoston yhteistyön kohteena. Työkaluina auditoinnit ja 

yhteisörakentajakurssit muun muassa. Täs on meidän tärkeimmät tunnusluvut elikkä 

puolet verkoston ruoka-aputoimijoista, näistä 80:stä kokee, että Yhteinen pöytä on 

laskenu heidän kustannuksia ruoka-aputoiminnassa. 5000 vantaalaista viikossa 

hyötyy suoraan siitä ruokahävikistä mitä meidän verkoston kautta jaetaan ja välillisesti 

ehkä paljon isompikin porukka, koska se kassi menee usein kotiin ja siellä voi olla 

muitakin. Ja sit se ruokahävikin määrä viikossa, mikä meidän terminaalin läpi kulkee, 

on keskimäärin tuossa noin 14 000 kilon paikkeilla. Terminaali näyttää suunnilleen 

tältä ja tolta näyttää meidän kylmäkuljetusauto, ne on pakettiauton kokoisia, 3 

kappaletta. Ruokahävikin lähteet on tässä elikkä valtaosa, liki 60 % tulee 

teollisuudesta, kolmannes tukuista ja 9 % kaupoista. Päivittäin meidän kylmäautot 

kiertää 25 vantaalaista kauppaa. Ja vaikka on tärkeää saada sieltä se pienempikin 

ruokahävikin määrä hyötykäyttöön, niin siltikin se kokonaismäärä on vain 9 %. Sitten 

on pieni määrä muita, kuten lähituotantoa. Tässä näkyy vuodesta -18 meidän 

ruokahävikin kokonaismäärän kehitys. Kaikki on arvioita, meillä punnitaan tuleva 

hävikki terminaalilla, mut se ei ole ihan kilomääräisesti tarkka, mutta erittäin hyvät 

arviot. Ja kuten näkyy, määrä on noussut. Vuonna -20 saatiin yksi iso ylimääräinen 
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 lahjoittaja mukaan, josta syystä silloin saatiin enemmän ja viime vuonna on sitten ollu 

tossa 600 000 kilon paikkeilla se vuosimääri. Tää kalvo näyttää hyvin sen miten 

ruokahävikin määrä, meille tulevan ruokahävikin määrä, vaihtelee kuukausittain. Eli 

vaihtelu on aika rajua. Heinäkuu tossa, käyrät menee alaspäin. Se selittyy sillä, että 

silloin ollaan aina kaks viikkoa kiinni. Muuten sitten hävikin määrä, emme voi siihen 

juuri vaikuttaa mitenkään, se tulee muista suhdanteista. Lahjoittajat lahjoittavat sen 

mitä haluavat ja me pyrimme ottamaan mahdollisimman paljon vastaan. Punaiset 

täpät on niitä ruoka-avun jakopisteitä mihin meiltä ruoka menee terminaalilta ja ne on 

kaikki Vantaalla. Mutta sitten noi keltaiset täpät, ne on niitä paikkoja mistä me saamme 

ruokahävikkiä eli lahjoittajia ja niitä on sitten Uuttamaata myöten ja Helsingissä eli 

tässä lähialueilla. Yhteisen pöydän terminaalin logistiikkaa on aika paljon ja 

mallinnettu, tämä nyt tässä vaan esimerkkinä. En käy tätä sen tarkemmin läpi, siihen 

voi halutessaan perehtyä. Ja tässä näkyy viime vuoden tilanne meidän verkoston 

aukioloista elikkä koronasta huolimatta voi sanoa, et karkeesti puolet on ollu viimekin 

vuonna koko ajan auki, näistä 80:stä ruoka-apua jakavasta pisteestä ja lokakuussa 

jopa 77. Eli vähän on jo ollut löyhempää, vuonna -20 oli enemmän kiinnioloja. Mut kun 

sanoin tossa, että tän ruokahävikin logistiikan lisäksi meillä on muutakin. Ruoka-avun 

kehittäminen vaatii sen, että me yhteiskehitämme sen vantaalaisen ruoka-apua 

jakavan verkoston kanssa ja meidän viisihenkinen tiimi on juuri sitä varten palkattu. 

Teemme yhteisötyötä, teemme sitä kaikkien halukkaiden kanssa. Meillä verkostossa 

on seurakuntia, sekä karismaattisia että ev. lut.-seurakuntia, kaupungin asukastiloja, 

huumeklinikoita, erilaisia järjestöjä, nuoristotiloja, asumisyksiköitä eli hyvin 

moninainen joukko, jotka kaikki jakaa ruoka-avun ihan omilla tavoillaan ja siihen 

omaan toimintaansa sopivasti. Eli fasilitoimme, emme määräile, meidän tiimi on 

tukemassa tätä ruoka-avun jakajien joukkoa. Valmennetaan, koulutetaan, tuetaan, 

joskus jopa sovitellaan, jos tulee ruoka-aputilanteessa jotain konflikteja ja meitä 

pyydetään paikalle. Eli tässä lyhyesti sidosryhmäyhteistyön kumppaneita. Verkostoon 

liittymisessä on aina tiettyjä kriteereitä, näitä käydään aina sit yhdessä läpi, kun uusi 

paikka ilmoittautuu, kaikki eivät ole deal breakereita elikkä joihinkin näistä 

suhtaudutaan hyvin vakavasti, kuten se että on toimittava Vantaalla ja ruokaa ei saa 

myydä ja muita sitten neuvotellaan. Verkosto on kysyttäessä vastannut, että mitä 

hyötyä heille Yhteisestä pöydästä on ja tässä on nyt tärkeimmät nostot. Eli he on 

saaneet mielestään lisää ilmaista hävikkiä siihen ruoka-aputyönhönsä. Hävikki 

tuodaan ovelle ilmaiseksi, mikä on monille todella iso apu. He saa siihen oman ruoka-
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 aputoiminnan kehittämiseen tukea meidän tiimiltä, ovat löytäneet jo toisiaankin, mikä 

on ilahduttavaa elikkä naapureista ja muista ruoka-avun jakajistakin on vertaistukea, 

on tehty yhteisiä tapahtumia, jotka on ollu merkityksellisiä ja sit yhteisöllisyyttä ruoka-

avussa on pidetty tärkeänä 85 % mielestä. Tämä kalvo lyhyesti sen tähden, että 

meidän ruoka-apupisteitä on kaikkialla Vantaalla, Kivistöä ja Aviapoliksen suuraluetta 

nyt melkein lukuun ottamatta, mutta muut suuralueet on aika hyvin katettu ja sitten tää 

korona on tietysti muuttanu nyt tosi paljon. Eli ennen koronaa vantaalainen ruoka-apu 

oli hyvin paljolti jo sisätiloissa, melkein kokonaan sisätiloissa ja paljolti yhteisöllistä, 

vain 4 ulkoleipäjonoa oli enää jäljellä. Elikkä kun tuolta 2012, -13 vuodesta asti oli 

verkostoa koottu, niin sellaiseksi oli jo muuntunut ja nyt sitten korona teki 

päinvastaiseksi elikkä nyt sitten, kuten varmaan olette huomanneet, niin ruoka-apua 

on jaettu pääosin ulkoleipäjonoissa. Mutta se ei ole ollut eikä ole jatkossakaan tän 

vantaalaisen ruoka-avun tavoite eli tavoite on päästä sinne sisätiloihin ja 

mahdollisimman yhteisölliseen ja kohtaavaan ruoka-avun jakotyyliin, oli se sitten 

yhteisöllinen ruokailu, aamiainen, välipala, mikä ikinä siihen paikkaan sitten sopiikaan. 

Tän mainitsen keväästä -20 lyhyesti eli joku on ehkä saattanut kuulla koronakassien, 

hätäapukassien kotiinkuljetuksesta. Meil oli silloin koronan puhjetessa tämmönen 3 

kuukauden ponnistus, jossa 17 500 kassia kotiin kuljetettiin vielä tämän perustyön 

lisäksi ja siihen osallistui laaja joukko eri yksiköitä kaupungilta, jotta sen pystyimme 

tekemään eli ei pelkästään Yhteisen pöydän toimin sitä pystytty hoitamaan. Ja tässä 

lyhyt, vielä aikajana, josta näkyy, että -12 ja -13 vuosina tehtiin selvityksiä ja -14 

vuonna aloitettiin tätä projektimuotoisesti, -15 vuonna rakennettiin hävikkiterminaali 

kaupungin investointina ja sitten -16 alusta ollaan oltu niin sanottua vakinaista 

toimintaa. Ja hukattomasta Vantaasta eli tästä Sitran ja Yhteisen pöydän projektista 

vielä sen verran, että nämä alueet oli meillä kumppanialueina ja nuo vihreällä merkityt 

on nyt niitä, missä on jo hävikkiterminaali ja Vantaan mallia soveltaen tai jossa se on 

rakenteilla ja siniset miettivät. Eli todellakin on kiinnostanut tämä vantaalainen 

innovaatio ympäri Suomea. Edelleen pidämme näihin paikkoihin yhteyttä. Vähän 

lisäluettavaa ja kiitos, tervetuloa tutustumaan meidän terminaalille. 

 

0:39:13.9 Antti Lindtman 
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 Kiitoksia ja (--) [0:39:15.5] Kuuluuko muillekin ääneni vähän hassusti? No ehkä ei. 

Kiitoksia kaikille, äskeisille alustajillemme ja ellen ole ihan väärässä, niin tässä 

Hämeenkylän seurakunnalla taisi olla aika merkittävä rooli tämän toiminnan 

käynnistymiselle, mikä mainittakoon tässä. Nyt puheenvuoropyyntöjä. Otetaan 

puheenvuoropyynnöt nyt kaikki nipussa ja sitten taas vedetään viiva. 

Puheenvuoropyyntöjä on kokonaista 2 kappaletta, joten puheenjohtaja ei nyt lypsä 

lisää puheenvuoropyyntöjä, vaan toteaa että meillä on 2 kysymystä tähän teemaan, 

enempää ei ole aikaa otta. Valtuutettu Juha Järä ensin ja sitten valtuutettu Eerola. Ole 

hyvä. 

 

0:40:14.19 Juha Järä 

Kiitos, puheenjohtaja. Itse oon törmänny näihin leipäjonoihin tossa Simonkylässä aina 

välillä. En nyt oo varma järjestäjästä, mutta kysyisin ehkä tämmösen kysymyksen, tai 

oikeastaan kaks kysymystä. Onko niin, että kaikki eivät halua jonottaa vai onko niin, 

että osa ehkä haluaisi pitää tämmösiä perinteisiä leipäjonoja, näistä asiakkaista? Ja 

sitten toinen kysymys: miten koette sen, kun näitä leipäjonoja ja näkyviä leipäjonoja 

katsoo, niin siellä oikeestaan loistaa poissaolollaan tämmöset niinku 

afrikkalaistaustaisest tai Lähi-idästä tulleet maahanmuuttajat, et onko siihen joku, mitä 

syitä siihen on? Tämmösiä kysyisin, kiitos. 

 

0:41:13.7 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Antero Eerola, ole hyvä. 

 

0:41:20.9 Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. On tietysti valitettavaa, että nää leipäjonot ja ruokajonot on 

tulleet suomalaiseen hyvinvointivaltioon, tai niin sanottuun hyvinvointivaltioon 

jäädäkseen. Kyl se tietysti kertoo yhteiskunnan perusongelmasta, joka on se että 

meillä perusturva on riittämätön, jos osa ihmisistä kokee että heillä ei rahat riitä 

ruokaan. Mut varsinainen kysymys koskee tällaista käytännön asiaa, kun täällä 

valtuustosalissakin tai siellä valtuustosalissa, jossa meistä kukaan ei nyt siis tällä 
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 hetkellä ole, mutta valtuustossa on myöskin ja sitten julkisuudessa muuten levitetty 

tämmösiä epätosia väitteitä siitä, että Korsossa oleva ruokajakelu olisi ollut uhattuna 

kaupungin päätösten takia ja se olisi myöskin loppunut. Mikä on sen Korson 

ruokajakelun tämänhetkinen tilanne, jotta vältyttäisiin tulevaisuudessa siltä, että 

tällaisia epätosia väitteitä esitetään ja ne leviävät sitten ihmisten keskuuteen, jotka 

ovat hädän alaisia ja saattavat olla riippuvaisiakin tästä ruokapalvelusta, ettei tavallaan 

peloteltais turhaan ihmisiä? 

 

0:42:37.3 Antti Lindtman 

No niin, kiitoksia. Sitten tulee napakat vastaukset näihin kahteen kysymykseen, olkaa 

hyvä. 

 

0:42:43.5 Hanna Kuisma 

Kiitos, puheenjohtaja. Otan tästä nyt puheenvuoron suoraan Ullalta. Juhan 

kysymyksiin, kiitos, Simonkylässä tosiaan on Vantaan työttömien ruokajakelua ja 

kysyit siitä jonottamishalukkuudesta, niin kyllä valtaosa ihmisitä mieluummin saisi 

ruoka-apunsa sisätiloissa. Sitten on yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat varmaan niin 

tottuneet leipäjonossa olemiseen tai siinä käymiseen ja siellä on tuttuja ja muuta, että 

he pitää sitä ihan ok:na. On tutkittu valtakunnallisesti, että ruoka-avussa asiointi 

herättää häpeää ja leipäjonoissa se on noin kolmannes tutkimusten mukaan, joka 

häpeää siellä käymistä, mut sit toki kaks kolmasosaa ei häpeä. Eli pieni osa haluaa, 

suurin osa ei halua eli meidänkin kyselyjen mukaan 85 % vastanneista, ennen koronaa 

kun kysyttiin, niin mieluummin ois sisällä siinä jossain yhteisöllisessä, sen ei tarvitse 

olla yhteisölounas. Ja sit taas meidän käytännön tuntuma on se, että maahanmuuttajia 

on hyvinkin paljon, maahanmuuttajataustaisia, hyvinkin paljon leipäjonoissa sekä 

ruoka-avussa yleensä. Eli tää oli mulle uutta, voi olla että joku yksittäinen paikallinen 

tilanne. Ja sitten Anteron kysymyksiin, niin olen samaa mieltä. Valitettavaa, että 

Suomessa ylipäätään tarvitaan ruoka-apua, mutta koska sitä tarvitaan, niin Yhteisen 

pöydän motto on ollu alusta asti, että kehitetään sitä ja tehdään siitä jotain muuta kuin 

se ulkona räntäsateessa seisova pitkä jono ja näin on Suomessa jo viime vuosina 

tehtykin, ei pelkästään Vantaalla, mutta me ollaan oltu edelläkävijöitä. Ja Korson 
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 tilanteesta, Korsossa on kaiken kaikkiaan 7 ruoka-apua jakavaa paikkaa ja mä nyt 

oletan, että tässä viitataan (-) [0:44:35] pitkään leipäjonoon, joka on siellä ehkä suurin 

tai toiseksi suurin ja edelleen meiltä menee heille kuormia elikkä ovat olemassa 

vahvasti, eivät ole loppuneet, eivätkä nämä muutkaan 6 paikkaa. Eli siellä on myös 

Korson ruokapalvelu, Korson Helluntaiseurakunnan yhteydessä oleva iso jako, joka 

sekin toimii edelleen. Mutta toivon itsekin, että pääsisimme leipäjonoista kokonaan 

eroon, yritämme sitä kohti. Kiitoksia. 

 

0:45:09.2 Antti Lindtman 

Selvä. Oikein paljon kiitoksia sekä puheenvuoroista että hyvistä kysymyksistä. Kuten 

sanottu, kysymysten määrä oli rajoitettu tuohon kahteen, jotka ne esittivät ja nyt 

mennään seuraavaan alustukseen. Menemme tilannekatsaukseen, joka koskettaa ei 

sen enempää eikä vähempää kuin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelua, 

jossa monet meistä ovatkin mukana olleet ja jatkossa jonkin verran enemmän. Nyt 

sitten napakka 10 minuutin esitys, johtaja Timo Aronkytöltä ja sitten on 15 minuuttia 

aikaa erityisen napakoihin kysymyksiin. Ole hyvä. 

 

0:45:55.8 Timo Aronkytö 

Kiitos, puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Erityisesti onnittelut uusille valituille Vantaan 

ja Keravan hyvinvointialueen valtuutetuille, jotka tulevat tekemään Suomen historian 

julkisen hallinnon suurinta uudistusta, jota nyt siis tehdään ja jonka hallitus tässä ja 

eduskunta päättivät viime kesänä, mutta valmisteluahan on tehty jo usean, usean 

hallituskauden aikana ja nyt sitten uudistus on siinä vaiheessa, että olemme saaneet 

päättäjät ja väliaikainen valmistelu voi päättyä ja käynnistyä varsinaisen valmistelun 

muodossa nyt. Mä jaan tämän näytön tässä itse ja laitan, hetkinen, tuon tuonne ja 

sitten, koko näyttö-tila, noin. Eli hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus hyvin 

lyhyesti. Tilannehan on se, että Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimiala jatkaa vuoden loppuun kaupungin organisaatiossa ihan tavanomaiseen, 

entiseen tapaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuussa ja 

tuotannossa, lautakunta päättäjänä, kaupungin hallitus ja kaupunginvaltuusto 

päättäjänä. Ja samaan aikaan nyt uudet valtuutetut käynnistävät toimintansa ensi 
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 kuussa koulutuksella ja 8.3 on ensimmäinen valtuuston kokous ja päättävät asioista, 

jotka sitten koskevat vuotta -23 asiakas, potilashoidon suhteen ja sitä ennen tekevät 

niitä tärkeitä päätöksiä koskien hyvinvointialueen strategiaa, taloutta ja niin edespäin, 

näistä muutama sana vielä. Tällä hetkellä valmistelun johdossa on väliaikainen 

valmistelutoimielin, joka on viranhaltijoista koostuva toimielin. Siinä vaiheessa, kun 

hyvinvointialueen hallitus aloittaa toimintansa ja valtuusto on sen hallituksen valinnut, 

niin väliaikainen valmistelutoimielin päättää toimintansa. Tällä hetkellä tää valmistelun 

yleistilanne on hyvä. Meil on kyvykkyys käynnistää toiminta 1.1.2023. Valtakunnan 

tiekartan kaikki osa-alueet on käynnistetty, ne on aikataulutettu siten että toiminta 

käynnistyy turvallisesti 1.1.23. Valmisteluorganisaatioon on kriittiset osaajat saatu 

rekrytoitua, meil on tällä hetkellä 38 henkilöä töissä. Allekirjoittanut muutosjohtaja 

puolipäiväisesti ja siis puoli päivää toimin apulaiskaupunginjohtajana. Minulla on 

sijainen, Minna Lahnalampi-Lahtinen, joka on sen toisen puolen 

apulaiskaupunginjohtajana. Meillä tällä hetkellä kiireisintä on ICT-arkkitehtuurin 

rakentaminen, talouden ja henkilöstöhallinnon ratkaisuiden luominen ja nämä kaikki 

tullaan sitten hyvin nopeasti esittelemään päättäjille, jotka ovat nyt valittu. Syksyllä 

toiminnan muutos kohdistuu ennen kaikkea henkilöstöön, turvalliseen siirtymään, 

hyvän organisaatiokulttuurin rakentamiseen ja rekrytointiin, jotta me pystymme sitten 

vastaamaan ens vuonna meillä edessä oleviin haasteisiin. Tällä hetkellä meillä siis 

Sosterissa on kaksi asiaa. Meillä on tämä nykytilanteen hallinta, palvelutuotanto, 

koronaepidemian hallinta ja samaan aikaan meidän organisaatio valmistautuu tähän 

valtavaan muutokseen. Ja niin kuin sanoin, tuossa osa meistä tekee sekä siellä 

hyvinvointialueen puolella töitä ja osa sitten pelkästään hyvinvointialueen puolella. 

Tossa sanotaan, et osa-aikaisia on noin neljännes ja täysaikaisia 76. Ylin johto joka 

siellä tällä hetkellä toimii, meidän muutosvalmistelujohtajat ovat osa-aikaisia 

suurimmaksi osaksi. Aluevaltuustot käynnistävät toimintansa hyvin nopeasti. Meillä on 

koulutusohjelma suunniteltu, valtuuston kokous, hallitusten kokoukset ovat jo 

ohjelmoitu ja suunniteltu sekä tänään lähti tervetuliaiskirje kaikille valituille 

valtuutetuille ja varavaltuutetuille. Meidän haaste on, että meiltä puuttuu 

valmistelurahoituksesta 15 miljoonaa euroa, perusrahoituksesta puuttuu 3 miljoonaa 

ja ICT-rahoituksesta puuttuu 12 miljoonaa euroa. Valtio on hyvin selkeäsanaisesti 

kommunikoinut, että tämä vaje tullaan kattamaan. Meillä hyvinvointilalueen toiminnan 

käynnistämisen tiekartta luotiin kartan muodossa jo heti, kun väliaikainen 

valmistelutoimielin käynnisti viime kesänä toimintansa ja nyt olemme tässä 
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 tilanteessa, että aluevaltuustot aloittavat. Strategia- ja talousarvio tulee heti keväällä 

pohdittavaksi. Strategiatyö käynnistyy, organisaatiorakenne ja sitä ennen tietysti 

poliittisen päätöksenteon rakenne tullaan hyväksymään jo ennen kesää ja 

järjestämisvastuu siirtyy 1.1.23 turvallisesti uudelle organisaatiolle, kaupungin 

sosiaali- ja terveydenhuollon ja Keravan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimiala. Meidän pitkän tähtäimen visio on se palvelujen vaikuttavuuden ja laadun 

parantaminen, oppiva organisaatio ja asukasosallisuus ja demokratia kuskin paikalla. 

Meidän joudumme perustamaan uusia toimintoja, jotka aikaisemmin ovat olleet 

kaupungin kanslian tai kaupungintalon hallinnassa ja Soster on ollut toimialana näitten 

palvelujen käyttäjä. Tilahallinta, rahoitus, valtuustotyöskentely, sisäinen tarkastus, 

HR-hankinnat, viestintä ja useita muita toimintoja jotka joudumme ikään kuin luomaan 

tyhjästä, koska aikaisemmin ne on olleet kaupungin yhteisiä. Nyt kun valtuusto 

käynnistää toimintansa, niin hyvin nopeasti meillä on niin sanottuja mappeja 

valtuustolle päätöksentekoon. En mene niihin tarkemmin, mutta tärkein niistä on 

hallintosääntö, joka on jo siinä kunnossa että se voidaan ensimmäiseen kokoukseen 

tuoda. En mee myöskään näihin sen tarkemmin. Meillä tätä työtä on ohjannut 

toistaiseksi väliaikainen valmistelutoimielin sekä valtion ohjaus. Täällä Vantaan ja 

Keravan hyvinvointialue on saavuttanut valtion asettamat tavoitteet eli niin kuin tuossa 

nähdään, olemme keltaisella tai vihreällä näissä alueellisen toimeenpanon tiekartan 

etenemis eri osa-alueissa, hallintojärjestäminen päätöksen, öö, 

palvelujärjestelmäyhteistyö, yhdyspinnat ja ICT. Tässä vielä tarkemmin, en näihinkään 

mene, mutta niin kuin huomaatte, niin väliaikainen valmistelutoimielin kun käynnisti 

toimintansa viime kesänä, lähti tekemään tätä hyvin määrätietoisesti ja on pystynyt 

saavuttamaan ne tavoitteet, jotka sille on asetettu nyt tässä vaiheessa, tilanteessa, 

että saamme poliittisen päättäjän ja esittelemme päättäjälle sitten asioita. Tässä 

näytän teille lyhyesti, kiinnostaa varmasti aika montaa, ainakin kaikkia jotka tulevat 

hyvinvointialueen päättäjiksi, niin minkälainen on se valmistelussa oleva alustava 

luonnos tästä poliittisen päätöksenteon rakenteesta sekä vaikuttamis- ja 

osallisuustoimielimistä. Eli tässä tietysti aluevaltuusto on korkein päättävä elin. 

Lakisääteisiä muita toimielimiä, vaalilau-, aluevaalilautakunta, tarkastuslautakunta, 

jotka ovat valtuuston alaisia sekä sitten aluehallitus hyvin tärkeänä toimijana talouden 

ja toiminnan ohjauksessa ja päätöksenteossa, jonka alaisuudessa 

kansalliskielilautakunta, pelastuslautakunta ja yksilöjaosto tai jaostot sekä sitten 

valmistelussa ei-lakisääteisiä toimielimiä, jotka tulevat väliaikaisen 
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 valmistelutoimielimen käsittelyyn vielä viimeiseen kokoukseen, koska väliaikainen 

valmistelutoimielin on se, joka esittelee asian ensimmäisessä valtuuston kokouksessa 

ennen kuin hyvinvointialuehallitus on käynnistänyt toimintansa, joka toimii sitten 

esittelijänä eli väliaikainen valmistelutoimi on ikään kuin hallituksen korvike siinä 

ensimmäisessä kokouksessa ja minä itse olen väliaikaisen valmisteluelimen 

puheenjohtaja ja esittelijä taas siellä, niin olen esittämässä lähidemokratian 

seurantalautakuntaa sekä edunvalvontalautakuntaa vielä näitten lakisääteisten 

lisäksi. En mene tarkemmin näihin tehtäviin, jotka näille lautakunnille tullaan 

asettamaan. Hallintosääntö sen toki tietysti päättää ja valtuusto päättää sitten myöskin 

sen. Mutta valmistelu on edennyt hyvin pitkälle, meillä on erittäin sitoutunut 

asiantuntija ja valmisteluasiantuntijakoneisto ja rahoituksesta tämä ei tuu jäämään 

kiinni, niin kuin valtiosihteerin (-) [0:56:43] sekä ministerit ovat sanoneet, että tätä 

rahaa valmisteluun tullaan myöntämään sen verran, että kaikki alueet pystyvät hyvin 

turvallisesti käynnistämään toimintansa ja sitä kautta turvaamaan palvelut, 

saumattomat palvelut ja saumaton siirtyminen hyvinvointialueelle. Kiitos, 

puheenjohtaja. Mä päätän tämän juoksun tähän ja tuota- 

 

0:57:07.7 Antti Lindtman 

Kiitoksia, kiitoksia. Tää oli varmasti kaikille hyvin mielenkiintoinen esitys. Nyt on sitten 

tilaisuus napakoihin puheenvuoropyyntöihin. Siellä on puheenvuoropyyntö valtuutettu 

Mika Niikolla. Liittyykö tähän asiaan vai oliko myöhästynyt edelliseen asiaan, 

tarkoitettu- 

 

0:57:31.4 Mika Niikko 

Puheenjohtaja, varmasti edelliseen ennen kaikkea sitä nyt pyysin, mutta voin mä 

tästäkin sanoa, edellisestä, josta mä haluan kysyä sitä, että onks kaupungin linja se, 

että pois silmistä, pois mielestä näissä ruoka-apuasioissa, mutta palataan siihen 

myöhemmin. Tää valmistelu nyt kun on edennyt tähän saakka, niin mikä on se 

lopputulema sitten tavallaan Keravan näkökannalta tähän kokonaisuuteen, kun me 

varmasti oletetaan se, että nää hallinnolliset toimipisteet, jonne työpaikat syntyvät, niin 

jos on nyt oikein aavistellut, niin eiköhän niitä Tikkurilaan aika paljon ruveta keskittää, 
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 kun sinne on tulossa sitä toimitilaakin. Mutta miten Kerava on suhtautunu näihin, kun 

lähetään näitä hallintoyksikköjä rakentamaan? Ja sit toinen kysymys on se, että kuinka 

paljon tulee uusia työntekijöitä vai tuleeko tässä yhteydessä, siellä varmasti vanhalla 

sopimuksella siirtyy vanhat työntekijät, mutta onks täs tarkoitus tuoda nyt jotain uusia 

ihan sitten ja lähteä rekrytoimaan lisää väkeä? Kiitos. 

 

0:58:34.9 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Tehdään tää sillä samalla kaavalla kuin me ollaan nyt tehty. Jotta vältämme, 

että tämä ei muutu valtuutettujen väliseksi keskusteluksi, niin pyydetään puheenvuorot 

ensin ja sitten vedetään viiva ja sen jälkeen kuullaan kaikki vastaukset. Eli nyt on vielä 

tovi aikaa pyytää puheenvuoroja. Ja puheenvuorojen pyytämisaika päättyy, todetaan 

että vedetään tähän viiva. Täällä on nyt puheenvuorot pyytäny valtuutetu Saimen, 

Tawasoli, Weckman ja Kauppinen, tässä järjestyksessä, olkaa hyvät, napakat 

kysymykset. 

 

0:59:15.2 Tuukka Saimen 

Kiitos, puheenjohtaja. Täytyy ensin sanoa, että ei käy kateeksi 

apulaiskaupunginjohtaja Aronkytöä, et kyllä on haastava tehtävä, vastuuta paljon. 

Toivottavasti kaikki pysyy aikataulussa. Mä noihin hallinnon henkilökunnan määriin 

ajattelin kysäistä eli tuleeko hallinnon henkilökunnan määrä poikkeamaan 

määrällisesti paljon tän hetkisestä tilanteesta, jos ajatellaan Keravan ja Vantaan 

osalta? Tullaanko henkilöitä rekrytoimaan lisää vai onko siellä paljon 

päällekkäisyyksiä eli joudutaanko ihmisiä kenties jopa irtisanomaan? Tämmönen, 

kiitos. 

 

0:59:52.1 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Sitten Eva Tawasoli, ole hyvä. Tossa tuli viesti, että Eerolalla oli tekninen 

hidaste, hän on puheenvuoron pyytänyt myös. 
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 1:00:04.7 Eva Tawasoli 

Kiitoksia, puheenjohtaja. Tosiaan kyselisin ICT-järjestelmien muutostöiden 

kustannuksista. Itse olen käsittänyt, että kokonaiskustannukset ois about 45 miljoonaa 

ja aiemmista pöytäkirjoista luin, että valtion osuus on ollut tähän mennessä 7 

miljoonaa eli 17.2 %, niin oonks mä ymmärtänyt oikein, että valtio tulee maksamaan 

koko kustannukset vai pitääks Vantaan ja Keravan myöskin itse osallistua 

rahoitukseen? Kiitoksia. 

 

1:00:37.8 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Markku Weckman. 

 

1:00:42.3 Markku Weckman 

Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos johtajalle hyvästä esittelystä elikkä Aronkytö on aina ajan 

tasalla, niin kuin tulee ollakin. Elikkä kysymys lyhyesti: miten tämä toimitilapuoli on 

tarkoitettu ratkaista? Nythän Vantaalla on hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja onko 

peräti jo suunnitelmat aika pitkälläkin sen suhteen. Miten tämä tulee suhteutumaan 

tähän aluevaltuustotyöskentelyyn ja näihin kuvioihin? Kiitos. 

 

1:01:18.0 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Valtuutettu Kauppinen. 

 

1:01:21.4 Sirpa (Siru) Kauppinen 

Perun kysymyksen, oli ICT:stä. 

 

1:01:24.7 Antti Lindtman 

Kiitoksia, ja viimeisen kysymyksen esittää valtuutettu Eerola. 
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 1:01:31.5 Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. Kiitos, että annoitte armon käydä oikeudesta. Mulla on täys 

luotto siihen, että tämä, tavallaan tämä hallinnollinen valmistelu etenee hyvin ja 

asianmukaisesti ja nyt nämä uudet rakenteet käynnistetään aikataulussa. Tietysti tätä 

uudistusta tehdään ennen kaikkea ihmisille ja jos ajatellaan, kysymykseni koskeekin 

nimenomaan tätä palveluiden ongelmaa, koska nyt saattaa olla niin, että nää Vantaan 

palveluiden, sotepalveluiden ongelmat siirtyy myös Keravan ongelmiksi. Eli meillä 

lääkäriin pääsyä pitää odottaa enimmillään 89 päivää, perhe- ja sosiaalipalveluissa 

viidennes vakansseista auki, lastensuojelun lakisääteiset enimmäisasiakasmäärät 

paukkuu selvästi rikki ja vanhus- ja vammaispalveluissakin on 140 vakanssia auki. 

Nää on ne luvut joita sosiaali- ja terveyslautakunnalle maanantaina esiteltiin, niin miten 

te aiotte tässä valmistelussa puuttua nyt näihin ongelmiin, ja erityisesti siihen 

ongelmaan, että meillä on iso työntekijävajaus? Ja vielä ihan muistutuksena oisin 

kysynyt, että kuinka suuri on se lisärahoitus, jota valtiolta nyt on Vantaa-Kerava-

alueelle tulossa vuodessa pysyvästi tän uudistuksen myötä? 

 

1:02:47.5 Antti Lindtman 

Kiitoksia. Siinä olivat kysymykset ja nyt sitten nipussa vastaukset, ole hyvä. 

 

1:02:54.2 Timo Aronkytö 

Kiitos, puheenjohtaja. Visaisia kysymyksiä, vaikeita kysymyksiä ja näihin kysymyksiin 

tietysti me sitten vastaamme viranhaltijoina, kun valtuutetut pääsevät varsinaisesti 

kysymään sit siellä uudella puolella, mutta vastaan ensiksi Mika Niikon kysymykseen. 

Keravan kannalta, niin tässä valmistelussahan tehdään yhteistä Vantaan ja Keravan 

hyvinvointialuetta eli toisin sanoen se palveluverkko katsotaan ja esitellään varmasti 

päättäjille niin, että se on tasapainoinen ja että joka paikassa lähtökohtaisesti niitä 

palveluja on. Keravan palveluverkkoa ei missään vaiheessa oo ajateltu mitenkään 

supistaa, koska Kerava, niin kuin Vantaan alue, Keravan alue niin kuin Vantaan alue, 

kasvavia alueita. Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskus ei tuu korvaamaan mitään 

Keravan tai Koivukylän tai Korson terveysasemia, eikä muitakaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelupisteitä lähtökohtaisesti, ei ei. Ja niitä lähipalveluita siellä 



  

 

25 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
[27.01.2022] 

 pohjoisella alueella tulee olemaan. Se että onks meillä jotain erityispalveluita sitten 

keskitetty sinne Tikkurilan uuteen hienoon terveys- ja hyvinvointikeskukseen, niin se 

on eri asia. Toimintaterapiaa tai puheterapiaa tai muuta, mut nekin yleensä sitten 

toimivat kyllä lähipalveluperiaatteella. Ei se tilakaan siellä ole riittävä näin laajoihin 

keskittämisiin. Sitten kysyttiin uusista työntekijöistä. Uusia työntekijöitä tulee sen 

talousraamin perusteella, mä käyn tossa sitä talousraamia ton viimeisen, Antero 

Eerolan kysymyksen kohdalla hieman läpi. Nythän Vantaan kaupunki, te valtuustona 

päätitte tänä vuonna lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon vakanssimäärää noin melkein 

150:llä, joka on valtava määrä vakansseja. Me pystytään sillä vakanssimäärällä 

turvaamaan tämän vuoden palvelutasoa ja parantamaan edelleen ens vuonna, mutta 

todennäköisesti vielä uusia työntekijöitä tulee, esimerkiksi kaupungin muista 

toiminnoista, siis sellaisista tukipalvelutoiminnoista, joissa henkilö on tehny yli puolet 

sosiaali- ja terveydenhuollon töitä, niin siirtyy hyvinvointialueelle. Niitä henkilöitä on 

toista sataa, tai satakunta kaupungissa, mukaan lukien oppilashuoltoon liittyvät 

tehtävät ja kuntouttava työtoiminta. Mutta esimerkiksi tilakeskuksesta siirtyy muutama 

henkilö, alueisännöitsijöitä ja vastaavia, jotka tulevat sitten tekemään hallinnollisia 

tehtäviä. Hallintoa ei ole tarkoitus lisätä ja Keravan ja Vantaan hallinto molemmissa 

kaupungeissa on ollut varsin ohut verrattuna esimerkiksi Helsinkiin, niin vaikka 

joudumme tiettyjä toimintoja käynnistämään ja niihin hallinnollista henkilöstöä 

palkkaamaan ja sitä kautta aiheuttamaan hallinnollisia kuluja, niin hallinnon 

näkökulma, hallinnon henkilöstömäärää pyritään tietysti pitämään mahdollisimman 

pienenä ja ohjaamaan ne lisäresurssit, joita tässä nyt jonkin verran tulee, siihen 

palvelutuotantoon. Niin kuin tossa Antero Eerola totes, meillä on palvelutuotannossa 

omat haasteet. Eli hallinnon henkilökunnan määrä kasvaa jonkin verran niillä 

henkilöillä, jotka siirtyy kaupungintalolta meille Keravalta ja Vantaalta. Joudutaan kyllä 

myös rekrytoimaan joitain henkilöitä, koska näitä tukipalveluita, sellaisia jotka on 

kaupungissa aikaisemmin tehty kaupunkiyhteisesti, hyvinvointialue joutuu 

perustamaan. Näis pitää olla hyvin kriittinen. ICT-rahoituksessa tilanne on se, että ICT-

rahoitus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen rakentamisessa tulee olemaan, tarve 

tulee olemaan noin 45, 44 miljoonaa, 45 miljoonaa euroa. Se ajoittuu vuosille -22, -23, 

-24 ja -25. Siis tuo 45 miljoonaa on näiden neljän vuoden ajalle ajoittuva ICT-

rahoitustarve. Meillä on tänä vuonna ICT-rahoitustarve 20 miljoonaa, vähän yli eli 

puolet tuosta 45:stä ja tästä vähän yli 20:stä valtio on luvannut ensiksi antaa meille 7, 

joka taitaa olla jo hyvinvointialueen pankkitilillä, toisen 7 loppuvuodesta, mutta se 
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 tarvitaan heti ja kolmas 7 tarvitaan myös tuossa kesän jälkeen. Tämä asia tulee 

hyvinvointialueen hallitukselle varsin pian pureskeltavaksi ja tässä suhteessa 

joudumme tekemään edunvalvontaa. Eli se rahoitus, 45 miljoonaa, niin siitä tarvitaan 

tänä vuonna ja ihan ensi vuoden alkuun mennessä noin puolet ja se toinen puoli sitten 

-23, -24 vuosien aikana. Toimitilaratkaisu lähtökohtaisesti on sellainen, että 

hyvinvointialue tullee vuokraamaan kaikki ne tilat joissa meillä nyt on toimintaa, koska 

toimintahan ei pääty ja ala uudelleen sit -23, vaan kaikki ne tilat jotka ovat kaupungin 

tulevat hyvinvointialueen vuokraamiksi vuonna -23 ja meidän väki sitten jatkaa siellä 

toimintaa. Eli mitään epäjatkuvuuskohtaa ei tässä suhteessa tuu, vaan turvallinen 

siirtymä sinne hyvinvointialueelle ja mehän tällä hetkellä myös tilasuunnittelemme 

yhdessä kaupunkiympäristön tilakeskuksen kanssa vielä uusia tiloja, että meillä ois sit 

mahdollisimman hyvä palveluverkko, hyvät tilat silloin -23 ja niistähän tehdään sit 

vuokrasopimukset kaupungin kanssa. Meil on esimerkiksi meneillään lännen 

perhekeskuksen hyvin voimakas kehittämistoiminta perhekeskusmallin mukaisesti, 

perheille parempia neuvola- ja muita palveluita siellä lännessä. Antero Eerolan 

kysymys tästä tilanteesta. Tämähän osittain johtuu poikkeustilasta, joka meillä on 

jatkunut 2 vuotta eli meiltä puuttuu henkilöstä useasta eri paikasta ja se johtuu siitä, 

että lähihoitajat, sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset, 

sosiaalihuollon ammattilaiset ovat työssä koronan hoitotalkoissa. Ja nyt kun tämä 

koronaepidemia tästä laantuu, niin pystymme taas saamaan näitä henkilöitä takaisin 

siihen normi työhön, siihen vanhaan työhön. Meidän täytyy myös hyvinvointialueella 

olla hyvä työnantaja, pito- ja vetovoimaa täytyy parantaa, alkaa järjestöneuvottelut nyt 

tässä valtakuntatasolla keväällä. Niitten suhteen hyvinvointialueen täytyy olla hyvin 

tarkka, harkitseva, miten tullaan tekemään työsuhteisiin palkkajärjestelmään liittyviä 

asioita niin, että ne ovat mahdollisimman suotuisia meidän hyvän työnantajan maineen 

saavuttamiseksi. Siin on tehtävää, olemme Sosterissa tietysti tehneet paljon työtä 

yhdessä kaupungin johdon kanssa, mutta kyllä siel on vielä paljon, paljon tehtävää. 

Mä näen, että semmonen hyvä henki, hyvä ilmapiiri, hyvä ilmasto, jonka 

hyvinvointialue pystyy luomaan, niin se on itse asiassa kaikkein parasta. Nyt jos luitte 

eilen lehtiä, niin nuoret lääkärit antoivat Vantaalle viisi tähteä. Aika harva sosiaali- ja 

terveyskeskus sai viisi tähteä työolosuhteista. Eli jos meillä nuoret lääkärit antaa viisi 

tähteä, niin en näe miksei me saatais kaikilta ammattiryhmiltä viisi tähteä, jolloin me 

saadaan turvattua meidän työväki. Valtion rahoituksessa me ollaan tehty semmosia 

rahoituslaskelmia, jotka ovat hyvin alustavia, jotka tulevat nyt sitten valtuustolle ja 
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 hallitukselle nähtäväksi ja pohdittavaksi, niin se nousuprosentti Vantaan ja Keravan 

hyvinvointialueella, huomioiden niin sanottu somekerroin eli tarvekerroin, indeksit 

sekä sitten tämä 40 miljoonan kuoppa, joka täytetään seuraavan 6, 7 vuoden aikana, 

niin antaa meille sosiaali- ja terveydenhuollon menokasvuprosentiksi 7,5. Se on vähän 

enemmän kuin kaupungissa meillä menokasvu on ollut. Eli tässä suhteessa 

hyvinvointialueen talous näyttää ehkä vankalta, vankaltakin, mutta tähänhän liittyy 

huomattavasti riskejä, koska meidän palvelutarve voi kasvaa vieläkin nopeammin kuin 

mihin tällä 7,5 % päästään tai pystytään. Kiitos, puheenjohtaja. 

 

1:12:15.5 Antti Lindtman 

Selvä. Oikein paljon kiitoksia, johtaja Aronkytö. Ilmeisesti tässä meidän 

ympäristössämme siis apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö, sanotaan tittelikin 

oikein. Nyt sitten mennään eteenpäin, terveysasioissa pysytään. Meillä on vuorossa 

koronatilannekatsaus ja sen pitää meille kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, ole hyvä. 

 

1:12:45.8 Ritva Viljanen 

Kiitos paljon. Laitan esille tän koronakatsauksen. Tässä näkyy ensimmäisenä meidän 

tilannekuva. Nyt valitettavasti tietysti kun testauksia ei enää tehdä samalla tavalla, niin 

kuvat ovat viitteen omaisia, mut siitä huolimatta näyttää, että tartuntamäärät ovat kyllä 

edelleen korkeat eli 7 vuorokauden keskiarvo näilläkin luvuilla on 632, ilmaantuvuus 

14 vuorokaudessa 3850, mutta alempi kuin edellisellä seurantajaksolla, joka oli 4491. 

Nyt PKS-koronakoordinaatioryhmässä, jossa tosiaan on HUS:in ja Avin korkeat, Avit 

sekä THL:n korkeat edustajat, niin asiantuntijat totesivat, että vaikka ollaan edelleen 

hyvin korkealla tasolla, niin voidaan kuitenkin arvioida, että tautimäärät ja 

ilmaantuvuusluku on oikeasti lähtenyt laskuun ja tilanne on rauhoittumassa ja 

todennäköisesti viime viikko, viikko 3, oli tämän taudin huippuviikko ja nyt ollaan 

menossa melko nopeatakin tahtia alaspäin. Mutta samaan aikaan kuitenkin 

huomautetaan ja kiinnitetään huomiota siihen, että korona ei ole ohitse, pandemia ei 

ole missään tapauksessa ohitse. Eli kuitenkin terveysturvallisuusohjeita pitää 

noudattaa ja kaikkia rajoituksia ei pidä nopeasti purkaa tai liian äkkisesti. 7 

vuorokauden tautikehitys näkyy tässä elikkä tässäkin näkee nää viikottaiset 
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 tautimäärät, miten raju on ollut tämä viime viikkojen nousu, mutta nyt se lähtee tuolta 

alaspäin. Pääkaupunkiseutu näyttää menevät nyt koronassa eturintamalla eli meillä 

on kohdattu tää tauti nopeammin ja aikaisemmin. Ja nyt on ilmeisesti käynyt myös 

niin, että tautia on niin paljon pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla sairastettu, että 

meidän väestö on saanut eräänlaisen immuniteettitason jo, joka todella vie tätä tautia 

alaspäin. Esimerkiksi Vantaalla on tähän mennessä sairastanut koronan 37 000 

ihmistä ja kun arvioidaan, että todelliset sairastamisluvut tällä hetkellä on 

kolminkertaiset tai jopa nelinkertaiset, niin kolminkertaisellakin luvulla se merkitsisi 

sitä, että yli 100 000 vantaalaista on tän taudin jo sairastanut. Rokotustilanne. Meillä 

valitettavasti on edelleen hyvin pysähtynyt tilanne ensimmäisissä rokotteissa ja 

toisissa rokotteissa eli ensimmäinen rokote on edelleen, että meillä puuttuu 16 % 

meidän asukkaista, jotka eivät ole ottaneet ensimmäistäkään rokotetta ja noin 20 % ei 

ole ottanut toista rokotetta. Mut sen sijaan kolmannet rokotteet on meillä mennyt hyvin 

kaupaksi elikkä niitä on otettu hyvin nopeassa tahdissa ja meillähän on hyvin joustavat 

ja hyvin edistykselliset rokotuskäytänteet, et sinne on helppo päästä, niin siel on nyt 

46,1% elikkä valtakunnan keskiarvoa enemmän on meillä jo kolmatta rokotetta otettu. 

ja tietysti sekin on hyvä juttu, ettö yli 80-vuotiaat on meillä jo kolmeen, enemmän kuin 

80 % rokotettu elikkä he ovat aivan suojassa. Asiantuntijoiden mukaan, jos henkilöllä 

on täysi rokotesuoja se suojaa häntä koronan tarttumiselta 50 %, mutta suojaa 

vakavalta sairaudelta 90 %. Ja edelleenkin meil on se tilanne, että teholla on 

käytännössä vain rokottamattomia tai puutteellisesti rokotettuja henkilöitä. Mutta 

onneksi myöskin sairaalaluvut ovat hieman rauhoittuneet. Tässä näkyy nyt 24.päivä 

lukuja, HUS:ssa erikoissairaanhoidossa on ollut siis 18 koronapotilasta ja vantaalaisia 

ja heistä kolme on ollut tehohoidossa. Vantaan omassa sairaalassa vantaalaisia on 

18, mut sit erityisasumisyksiköissä kyllä sairastetaan paljon koronaa, et siel on 57 

sairastunutta ja ostopalveluissa 16. Mutta näissä kuitenkin näkyis, että tauti on 

rauhoittumassa. Kun etukäteen arvioitiin sitä, että onko parempi vaihtoehto etäkoulu 

vai lähikoulu ja me olemme noudattaneet strategiassa lapset ja nuoret ensin-

periaatetta ja lähdimme siitä, että lähdetään kouluille pitämään kuitenkin joululoman 

jälkeen lähikoulua, niin näyttää et se kuitenkin on ollut oikea ratkaisu. Kouluissa ja 

päiväkodeissa koronatilanne on ollut kuitenkin varsin rauhallinen ja hyvin hallinnassa 

eli perusopetus on lähtenyt nyt keväällä hyvin käyntiin. Meidän sairasluvut eivät 

poikkea, sairastamisluvut, eivät poikkea juurikaan syksyn sairastamisluvuista, et 

samalla tasolla ollaan. Ja tästä rauhallisesta tilanteesta johtuen Vantaa on linjannut, 
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 et penkkarit voidaan myöskin järjestää normaalisti 10.päivä helmikuuta. Meillähän on 

penkkariajoperinne hieman erilainen kuin tuolla Helsingissä, kun siellähän mennään 

kantakaupunkiin, ennen kaikkea ajetaan, siis pakkaudutaan Kauppatorin ympärille, 

niin Vantaalla toisaalta ajetaan idässä erikseen ja toisaalta lännessä erikseen, et nää 

on huomattavasti väljemmät ajot. Myös vanhojen tanssit voidaan järjestää 

perinteisesti helmikuussa, jos taas sit pidetään oppilaitoksen omana sisäisenä 

tapahtumana ilman yleisöä. Mutta jos yleisöä halutaan, silloin on noudatettava Avin 

antamia kokoontumisrajoituksia. Oppilaitosten tutustumispäivä Vantaan lukioissa ja 

ammattiopisto Variassa järjestetään niin ikään, se on jo nyt menossa ja päättyy 9.2 ja 

ne järjestetään etäyhteyksin. Lentoasema on kyllä hiljainen edelleen. Viikon 3, viime 

viikon matkustajamäärä oli vain 115 000, joista ainoastaan 33 000, eli joulua 

huomattavasti pienempi määrä, jäi Suomeen. Elikkä normaalisti meillä jää Suomeen 

viikossa puoli miljoonaa ihmistä ja päivässä tulee tommonen noin 60 000, niin tää 

viikon luku on kyllä hyvin vaatimaton siihen verrattuna. Sisärajavalvonta poistuu, tämä 

päätös tuli tänään hallitukselta, 1.2 lukien ja me olemme kovin samaa mieltä tästä, et 

näin juuri tulee menetelläkin elikkä siirrytään ihan normaaliin eurooppalaisiin 

käytänteisiin. Sisärajavalvonnalla ei ole ollut mitään merkitystä meidän 

asiantuntijoitten mukaan tämän epidemian hoidossa, se on ollut vain erittäin 

kustannusraskas malli toteuttaa sekä vaikeuttanut matkustamista Suomeen sekä 

gateway-matkustajia Suomessa. Eli olemme hyvin tyytyväisiä, että siirrytään samaan 

käytäntöön kuin Euroopassa muutoinkin. Uusia linjauksia etäopetuksessa ja 

perusopetuksessa.  

[1:20:51-1:21:14 sivuavaa puhetta] 

1:21:12.9 Ritva Viljanen 

Vedetään vielä yhteen nopeasti tää tilanne eli ilmaantuvuusluku on edelleen liian, 

hyvin korkea. Kriisi ei ole, pandemia ei ole missään tapauksessa ohitse. Kuitenkin 

todetut tartuntamäärät ja ilmaantuvuusluku on kääntynyt laskuun. Tila, kehityksen 

arvioimista toki vaikeuttaa testaukseen liittyvän ohjeistuksen muuttuminen eli 

testauksen keskittäminen vain erityisiin tilanteisiin. Ja meillä 

henkilöstösairaspoissaolot vaikuttavat kaupungin toimintaan kyl merkittävästi, kun 

meillä kaksi vuotta sosiaali- ja terveystoimen korona-aikana, sosiaali- ja terveystoimen 

sairastavuus oli pienempää kuin meillä normaali tilanteessa on ollut, niin nyt on toisin, 
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 meillä on henkilöstön poissaoloja merkittävässä määrin, et ihmiset ovat nyt väsyneet 

ja sitten omikron tarttuu niin herkästi, et meil on tommonen 10, 15 % koko ajan 

sairaana, esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluistakin tän päivän poissaololuku oli 

muistaakseni 130 henkeä. Nää todella rasittaa nyt meidän henkilökuntaa. 

Ajankohtaisiin rajoituksiin. Erityskäytännöt muuttuvat, enää ei tehdä siis 

karanteenipäätöksiä eikä tehdä eristyspäätöksiä, koska ne ovat menettäneet 

vaikutuksensa. Omikron-muutos aiheuttaa merkittävästi tartuntoja jo ennen oireiden 

alkua ja kun viive näytteenottoon pääsyyn on pitkä, suurin osa jatkotartunnoista on jo 

tapahtunut siinä vaiheessa kun testitulos tulee tartuntaviranomaisen tietoon. Eli ei ole 

enää jatkotartuntojen estämiseksi perustetta asettaa henkilöä eristykseen ja 

kotitestillä todennetut tartunnathan eivät tule tartuntatautiviranomaisen tietoon 

lainkaan. Nyt Testaa, eristä, jäljitä, hoida-mallilla ei siis voida enää priorisoida tai 

hidastaa tartuntojen levittämistä ja keskitytään ainoastaan riskiryhmiin kuuluvien, 

koronavirustestit, ne asetetaan etusijalle. Elikkä nyt mennään normaaleihin 

sairaspoissaolokäytänteisiin. Mä pahoittelen sitä, et meillä on ollut hieman epäselvää, 

harmillista viestintää, mutta kun ihmiset tekee sitoutuneesti ja kiireellä, paineessa töitä, 

niin täs oli kysymys, tässä oireellisena vai oireettomana töihin takaisin-keskustelussa 

meidän ulkoisten sivujen päivityksestä, siis ulkoisten web-sivujen päivityksestä, meillä 

ei ole virallisissa ohjeissa ollu sellaista ohjetta lainkaan, että jos olet saanut 

koronavirustartunnan ja olet oireeton, voit tulla töihin. Elikkä töihin, etätöihin vai kotiin, 

niin meidän ohje on siis se, että jos sä olet saanut koronatartunnan ja sinulla on lieviä 

oireita, ole poissa työpaikalta 5 vuorokautta. Jos oireet jatkuvat yli 5 vuorokautta, palaa 

töihin vasta kun olet oireeton ja työkuntoinen. Jos olet saanut koronatartunnan ja olet 

täysin oireeton, siitä huolimatta ole poissa ja etätöissä 5 vuorokautta, mutta toki voit 

tässä tilanteessa tehdä etätöitä tai jos et voi tehdä omia etätöitäsi, sovi esimiehesi 

kanssa työjärjestelyistä tai poissaolosta työpaikan käytänteiden mukaisesti. Vantaa on 

vielä lisännyt omaan ohjeeseensa, että voidaan myöskin järjestää, et henkilö voi tällöin 

opiskella. Eli meidän vastaus tähän kysymykseen kyllä on, että jos sinulla on 

koronavirustartunta, olet oireellinen tai olet oireeton, olet kuitenkin poissa läsnätyöstä 

5 vuorokautta vähintään. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä totesi, että 

kun tauti menee alaspäin, meillä ei ole syytä pidentää näitä rajoituksia tarpeettomasti, 

varsinkin matalan riskin rajoituksia, joiden vaikuttavuus tähän pandemiaan on erittäin 

heikko, mutta joilla on kuitenkin isoja, esimerkiksi kansanterveydellisiä vaikutuksia. On 

selvää, et meil on syntynyt tässä terveysvelkaa. Sen takia me teemme esityksen, että 
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 Avi purkaisi matalan riskin rajoituksia nyt 1.2 lukien elikkä ensi viikon tiistaista lukien. 

Ja olen siinä ksityksessä, et näin tulee tapahtumaan, että Avi tällaiset päätökset tekisi 

huomenna. Lisäksi kuitenkin suositeltiin Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle, että 

näitä korkean riskin rajoitteita edelleen jatkettaisiin, elikkä yleisötilaisuuksia koskeva 

rajoituspäätös jatkuisi edelleen 15.2 saakka siten, että sisätilojen istuinpaikalliset 

tilaisuudet, sinne voidaan ottaa enintään 50 henkilöä ja sitten myöskin suositeltiin, et 

jatketaan voimassa olevaa asiakastilarajoitusta edelleen 15.2 saakka. Mitä tää sitten 

tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että ensi tiistaina avautuisivat kuntosalit, muut 

vastaavat sisäliikuntatilat, uimahallit, yleiset saunat ja kylpylät, harrastajateatterit ja 

muut ryhmäharrastustilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, kauppakeskusten yleiset 

oleskelutilat, huvi- ja teemapuistot, tivolit, eläintarhojen sisätilat. Ja mä uskon, et näihin 

on ollut kova kysyntä. Ihmiset on näitä todella toivoneet, niin luulen, et tää herättää 

kyllä iloa. Mutta suljettuina toistaiseksi vielä ainakin 15.2 saakka olisivat 

joukkueurheilun ryhmäliikunnan kontaktilajien harrastamisen tilat, muut vastaavat 

urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat, tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan 

tarkoitetut tilat. Sitten olemme tehneet linjauksia kasvomaskin käytöstä. Mehän 

olemme aikaisemmin antaneet jo kaupungintalolla kasvatuksessa ja oppimisessa 

sekä sotessa velvoitteen, ei siis ainoastaan suositetta, vaan velvoitteen käyttää 

kasvomaskia eli siinä ei ole enää harkintaa ja työnantaja voi kohdistaa tarvittaessa 

myöskin kurinpidollisia toimenpiteitä, jos sitä ei noudateta. Lisäksi on uutena annettu 

se, että työajoneuvojen yksin ajamista suositellaan mahdollisuuksien mukaan, mutta 

työajossa on kuitenkin, jos siellä on kumppaneita mukana, niin velvoitetaan 

käyttämään maskia tällaisessa tilanteessa. Aikuisopiston etäopetus jatkuu koko 

helmikuun, sekä taiteen perusopetuksessa ei edellytetä koronapassia. Ja viimeinen 

linjaus on tässä se, että me emme enää anna perusopetuksessa etäopetusta, vaan 

jos lapsi sairastuu, jos hän sairastuu koronaan, hän on poissa sen 5 päivää vähintään 

ja hänelle annetaan entiseen tapaan läksyt kotiin mukaan niin kuin 

sairaslomakäytänteissä noin muutoinkin. Mut tällaisesta erillisestä etäopetuksen 

järjestämisestä tässä tilanteessa kuitenkin luovutaan. Tässä koronauutiset tällä erää, 

kiitoksia. 

 

1:28:58.1 Antti Lindtman 
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 Kiitokset kaupunginjohtajalle ja oikein hyvää iltaa minunkin puolestani ja omasta 

puolestani myös oikein lämpimät onnittelut kaikille Vantaan ja Keravan 

hyvinvointialueen valtuustoon valituille ja kaikille, jotka olitte ehdolla ja saitte 

luottamusta. Hyvää yhteistyötä varmasti odottaen. Nyt tehdään niin, että otetaan kaikki 

puheenvuoropyynnöt tähän putkeen ja sitten vedetään sen jälkeen viiva. Mä 

huomaan, että täällä on Jussi Saramo, Mika Niikko ja Antero Eerola, Patrik Karlsson. 

Jos ei muita, niin, no niin, vielä tuli Siru Kauppinen. Onko vielä? Jos ei muita, niin sitten 

vedetään tähän viiva ja otetaan nämä kysymyspuheenvuorot kerralla ja sitten 

vastaukset. Eli Saramo aloittaa. 

 

1:29:59.8 Jussi Saramo 

Kiitos, puheenjohtaja ja kiitos kaupunginjohtajalle hyvästä paketista. Itse asiassa 

pyysin noiden koulujen takia puheenvuoron, mut siihen oikeastaan vastaus tuli. 

Pahoittelut, jos meni joltain osin ohi, siis aivan erinomaista, et kaupungissa on ollut tää 

linja nyt ja aiemminkin tämmönen vastuullinen linja, että koulut pidetään auki. Mut nyt 

joissain kaupungeissa, tiedän, et on jouduttu laajasti ottamaan etäopetusta käyttöön. 

Ymmärsin, et meillä ei oo semmosta tilannetta tullut, siis että yksittäisiä luokkia, 

jossain jopa kouluja. Mut toinen asia, itsekin oon ajanu rajatoimenpiteiden poistamista, 

kun omikronin myötä ne on minustakin menettäneet merkityksensä, niin kuin tiedetään 

että omikron on täällä joka puolella. Mutta kuulinko oikein, että kaupunginjohtaja sanoi, 

että sisärajakontrollista ei kaupungin asiantuntijoiden mukaan ollut pandemian aikana 

hyötyä? Jos kuulin, niin se on kyllä aika vahvassa ristiriidassa kaikkien näkemieni 

asiantuntijalausuntojen, siis ennen omikronia, kanssa. Kysyisin, et mistä, miltä 

asiantuntijalta tämmönen arvio on tullut, tai kuulinko väärin? Kiitos. 

 

1:31:19.4 Antti Lindtman 

Ja sitten seuraavaksi Mika Niikko ja Antero Eerola valmistautuu. 

 

1:31:27.3 Mika Niikko 



  

 

33 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
[27.01.2022] 

 Kiitos, puheenjohtaja. Mä oisin kysyny sellaista asiaa, kun tuol kaupungin sivul on 

maininta näistä koronaohjeista sellainen, että jos oot saanut koronatartunnan ja olet 

täysin oireeton, etkä voi tehdä etätöitä, voit mennä työpaikalle ja sitten huolehtii näistä 

suojausasioista, niin eiks tää nyt oo ihan täysin ristiriidassa tän yleisen linjauksen 

mukaan, että voidaan mennä töihin tartunnan saaneena, vaikka on oireeton? Täähän 

on todella huolestuttavaa, että tällaisia ohjeita lukee kaupungin sivuilla. Mul on täst 

tämmönen kopio ja tää kaupunginjohtajan vastaus kyllä oli vähän samansuuntainen, 

että oireettomana vois mennä töihin. Mitä tää tarkoittaa? Kiitos. 

 

1:32:10.8 Antti Lindtman 

Eerola. 

 

1:32:15.3 Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. Näiden koronakatsausten ongelma on ehkä hiukan se, että 

niissä aina katsotaan peruutuspeiliin ja tavallaan ne tiedot jotka me tässä nyt saimme, 

niin jokainen on ne lukenut lehdistä jo pitkään päivittäin. Nyt oikeestaan me tarvittais 

semmosta näkemystä tästä eteenpäin. Eli mikä on se visio siitä, että milloin myöskin 

Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla ryhdytään rajoituksia purkamaan, koska kyllä 

maailmallakin on esimerkkejä siitä, että tää ei oikein, tää rajoitusten tie ei, rajoitusten 

rakentaminen ja purkaminen ei oikein enää tunnu tepsivän tähän itse asiaan eli milloin 

pystytään pääkaupunkiseudulla ryhtymään näiden rajoitusten purkamiseen? Ja sitten 

jos puhutaan siitä, että pitää terveydenhuollon kantokykyä suojella, niin eikö silloin 

viisaampaa olisi nimenomaan panostaa sinne terveydenhuoltoon eikä pistää koko 

muuta yhteiskuntaa sitten ympärillä kiinni? 

 

1:33:16.4 Antti Lindtman 

(-) till Karlsson. 

 

1:33:19.3 Patrik Karlsson 
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 Tack, ordförande, kiitos, puheenjohtaja. Mietin semmosta asiaa, saa multa aika paljon 

kysymyksiä. Tällä hetkellä se on ainakin 8.2 asti, se on näin, että jos on esimerkiksi 

koululla arviointikeskustelu, vanhempi lasten kanssa ei voi tulla kouluun sisälle 

ollenkaan tällä hetkellä, että sen pitäisi olla etänä, se on pakko. Mutta milloin saa tulla, 

mikä on se tulevaisuudessa, että myös vanhemmat voi tulla koululle taas? Kiitos. 

 

1:33:55.2 Antti Lindtman 

Ja sitten Kauppinen. 

 

1:34:00.0 Sirpa (Siru) Kauppinen 

Kiitoksia. Olisin sitä kysynyt vielä, kun vanhemmilta on tullut aika paljon kontakteja ja 

vanhempianyhdistyksessäkin on keskusteltu siitä, että pystyykö, tiedän et se on 

varmasti tosi haastavaa striimata, mut kun osa opettajista on niin hyviä, että 

striimaavat niille kotona olijoille sen tuntinsa ilman että pystyvät kontaktoimaan 

hirveesti niitä, mutta että porukka pysyy mukana opetuksessa, näkee mitä tehdään ja 

ehkä siinä kouluyhteisössäkin mukana? Ja sitten mä tiedän, että osassa rehtori on 

kieltänyt tämmösen toiminnan osassa kouluissa, että tähän ei lähdetä, niin mä 

sanoisin, että vanhempien viesti on ollut se että edes striimaus ois tosi hyvä, koska 

niitä poissaolijoita kumminkin on ja on huoli siitä miten lapset pysyvät, et onks 

tämmöseen jotain mahdollista, esimerkiksi niillä opettajilla joilla olisi tavallaan 

resursseja tai mahdollisuus vaan striimata se tonne, koska nykyäänhän nää laitteet 

ovat olemassa? 

 

1:35:01.0 Antti Lindtman 

Ja sitten kaupunginjohtaja. 

 

1:35:06.9 Ritva Viljanen 

Kiitoksia kysymyksistä. Mä sanoin varmasti, tän sisärajavalvonnan, niin mä tarkoitin 

kyllä omikron-aikaa elikkä tällä hetkellä sisärajavalvonnassa ei ole tämän taudin 



  

 

35 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
[27.01.2022] 

 hoidon kannalta enää asiantuntijoiden mukaan mitään merkitystä. Elikkä me olimme 

täysin samaa mieltä tästä, että sisärajavalvontaa ei tule jatkaa enää tämän kuukauden 

jälkeen, koska sillä ei pystytä hillitsemään eikä vaikuttamaan tähän tautiin, et se on 

johtanut lähinnä siihen, että ihmiset myöhästyvät jatkolennoiltaan ja sitten lentoasema 

ruuhkautuu, että sinne pakkautuu, kun koneet tulee samaan aikaan ja samaan aikaan 

tulee paljon ihmisiä, vaikka sit olis hiljaistakin sen jälkeen, mutta se on vaikeuttanut 

ihmisten kulkemista ja (-) [1:35:53], mutta en tarkoittanut koko pandemian aikana, 

tarkoitin kyl tätä omikron-aikaa, siis tätä tilannetta. Ja tällä hetkellä, että olis jatket-, 

tässähän oli sellainen keskustelu myöskin hallituksen sisällä, et sisärajavalvontaa olis 

tammikuusta vielä jatkettu ja silloin viestitimme voimakkaasti, että me emme sitä 

puolla. Mika Niikon kysymykseen, meillä ei ole sellaista ohjetta enää. Meillä oli het-, 

mä pahoittelen todella sitä ja olen myöskin julkisuudessa pyrkinyt oikomaan sitä, mut 

meil oli hetken aikaa siellä virheellinen teksti, jossa todella luki niin, että jos olet, vaikka 

olet saanut koronatartunnan, mutta jos olet täysin oireeton, voi hyvin suojautuneena 

mennä työpaikalle. Tällainen samanlainen ohjehan oli muuten siis Helsingin 

kaupungilla myöskin. Heti kun se havaittiin, tämä virhe, tätä ei oltu käsitelty missään 

Häiriötilanne-johtoryhmässä, siinä oli nyt, tää oli meiltä virhe, joka oikaistiin jo viime 

maanantaina. Se mitä yritin tässä sanoa, jos on saanut koronatartunnan, mutta on 

kuitenkin täysin oireeton ja sillä mielen kokee itsensä työkuntoiseksi, niin voi tehdä 

kyllä etätöitä. Eli jos oma työ on sellainen, että sitä voi etätyönä tehdä kotona, niin se 

sopii hyvin tai sitten työnantajan, esimiehen kanssa sopia, jos ei sitä omaa työtä voi 

tehdä etätyönä, niin tekee jotain muuta työtä etänä tai sitten opiskelee siellä kotona eli 

sekin on hyvä, että meidän työntekijät käyttäisivät tätä 5 päivää mikä siinä on oltava 

kotona esimerkiksi opiskeluun ja asioihin perehtymiseen. Joo, pahoittelen, tässä toki 

on tarkoitus informoida näissä infoissa mitä on päätetty edellisen informaation jälkeen, 

nyt me kerrotaan nämä päätökset. Miten tästä eteenpäin, se on epävarmempaa, 

koska minusta se on ollut arvokasta, että pääkaupunkiseudun koronanyrkki seuraa 

tämän taudin tilannetta eli eletään sen mukaisesti, koska täähän on tuottanut monta 

kertaa jo yllätyksiä, mut sit toisaalta on usk-, heti kun on näyttänyt, että rajoitus ei ole 

enää välttämätön, ne on purettu. Eli nythän me olemme siis esittäneet, että 1.2 lukien 

purettaisiin aikuisten matalariskiset rajoitukset. Lasten rajoituksiahan ei tällä hetkellä 

ole, mutta aikuisten matalariskiset rajoitukset purettaisiin ensi tiistaista lähtien ja ensi 

viikolla, jos tilanne jatkuu, niin arvioidaan näitä korkeariskisiä rajoituksia, että milloin 

niitä voitaisiin purkaa. Eli jos tämä menee näin hyvin, koska tämähän on tauti joka 
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 menee rajusti ylöspäin, mut se tulee myöskin rajusti alaspäin, jos tää menee hyvin 

eteenpäin, niin silloin varmaan puretaan aika nopeesti myöskin näitä aikuisten 

toimintarajoituksia, mutta niistä ei ole vielä päätöksiä. Milloin kouluun voi mennä 

arviointikeskusteluun, nyt tämä kysymys on niin yksityiskohtainen, et mä en osaa 

siihen vastata. Mä kysyn onks tääl paikalla Kason edustajaa? Onks esimerkiksi Katri 

Kalske täällä linjoilla nyt parhaillaan? Katri on siinä! Vastaatko sä näihin kahteen, 

elikkä tuntien striimaaminen ja arviointikeskustelut kouluissa? Ole hyvä. 

 

1:39:51.3 Katri Kalske 

Kiitos, kaupunginjohtaja. Mehän noudatetaan tässä, meil on semmonen suositus 

OPH:lta, opetushallitukselta ja myös Kulttuuriministeriöltä, että tavallaan ylimääräisiä 

kouluun kuulumattomia jäseniä ei toistaiseksi ole suositeltu, että kouluissa liikkuu ja 

siihen perustuu tää vanhempienkin kouluissa vierailu. Ihan niin kuin tässä koko 

koronainfossa on mainittu ja muutenkin tässä meidän yhteiskunnallisessa 

keskustelussa me puhutaan koko ajan näitten hallitusta purkamisesta ja kyl tää kuuluu 

siihen piiriin. Ehkä toteasin, että myöskin tämmösiä yksittäisiä ratkaisuja tilanteen 

haasteellisuudet huomioiden on varmasti mahdollista ikään kuin tehdä, näähän on 

suosituksia, niin terveysturvallisesti, jos jotenkin muutenkin tilanne on äärimmäisen 

hankala ratkaista, mutta puretaan suosituksia hallitusti ja hyvässä yhteistyössä 

pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. No sitten tää striimausasia toki on tänä 

päivänä ja sitä on nyt saatu harjoitellakin oikein kovasti, niin teknisesti täysin 

mahdollista. Mutta siitä huolimatta ikään kuin se paluu normaaliin on varmasti kaikkien 

suuri toive sen koulunkäynnin suhteen ja myös kasvatuksen ja oppimisen ja erityisesti 

opetuksen henkilöstö on kyllä tän kahden, reilun kahden vuoden aikana, aika 

kuormittunut siitä, että ikään kuin oppilaita on koko ajan tullut ja mennyt ja säädetään 

aina sitä, et kuka on missäkin moodissa ja mihin suuntaan opetetaan ja niin edelleen. 

Tää, ikään kuin kun tämä tautitilanne mahdollistaa epidemiologisesti sen, että voidaan 

ikään kuin siirtyä tämmösiin normaaleihin poissaolokäytäntöihin, niin sit sen 

seurauksena pääkaupunkiseudulla on yhteisesti linjattu niin, että siirrytään myös ikään 

kuin sen etäopetuksen ja striimauksen suhteessa normaaleihin käytänteisiin. Se on 

kaikkien kannalta ja tän kokonaistilanteen kannalta, kasvatuksen ja oppimisen 

henkilöstön näkökulmastakin katsottuna tarkoituksenmukaista. Sit meil on toki 
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 edelleen niitä oppilaita, joilla on erityinen tilanne ja erityinen syy ja niissä epäopetukset 

ilma muuta järjestetään ja huomioidaan ja aina lähdetään siitä oppilaan tilanteesta ja 

parhaasta, mutta kohti semmosia normaaleja käytäntöjä ollaan menossa. Kiitos. 

 

1:42:50.4 Antti Lindtman 

Okei, onko kaupunginjohtajalla vielä tähän täydennettävää? 

 

1:42:57.4 Ritva Viljanen 

Ei ole enää, kiitos. 

 

1:42:59.5 Antti Lindtman 

Näin todetaan, että koronakatsaus on tällä kertaa tullut käsitellyksi ja toivomme, että 

pääsemme sekä tässä vuodenkierrossa että tässä korona-asiassa nyt valoa kohden 

[napauttaa puheenjohtajan nuijalla pöytää]. Sitten todetaan, että etukäteen sovitut 

selostukset ovat tulleet selostetuksi ja nyt seuraavaksi mennään kohtaan kolme eli 

kysymykset lista-asioista. Onko lista-asioista kysyttävää? Nyt on mahdollisuus pyytää 

puheenvuoroa, avata keskustelu. Sami Kanerva. 

 

1:43:29.9 Sami Kanerva 

Kiitos, puheenjohtaja. Mulla on yks kysymys koskien strategiaa ja tähän itse asiassa 

sain jo tänään aiemmin vastauksen, mutta toistan sen tässä nyt, jotta muutkin kuulee 

sen vastauksen. Eli siellä on pari lukua eli nää yritysten palkkasumman kehittyminen 

ja sitten keskitulo per tulonsaaja, niin onko nämä luvut sellaisia, että niitä korjataan 

jollain indeksillä sitten kun niitä tulevina vuosina seurataan, jotta ne kuvastais 

nimenomaan tällaista realistista kehitystä? 

 

1:44:11.2 Antti Lindtman 



  

 

38 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
[27.01.2022] 

 Ja sanoisin, että otetaan vastausvuoro suoraan talousstrategiajohtaja Matti 

Ruusulalle, joka pyysikin puheenvuoroa. Ole hyvä. 

 

1:44:23.5 Matti Ruusula 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Tosiaan tähän kaksi mittaria tossa, 

joihin Sami Kanerva tässä viittaa. Tossa toisessa tavoitteessa strategiassa se 

ensimmäinen keskitulo per tulonsaaja-mittarissa, siinä (lähtö) [1:44:37] tavoitetasoa 

raportoinnissa korjataan elinkustannusindeksillä, joka on pitkäaika saada sarja eri 

vuosien kuluttajahintaindekseistä eli sitä kautta inflaatiokehitys huomioidaan siinä 

lähtö- ja tavoitetasossa ja sitten sen päälle tuleva tavoitekorotus ja nousu vastaa 

semmosta yhden prosentin reaaliansioiden vuosittaista korotusta tuon 

elinkustannusindeksin muutoksen päälle ja (vertailut) (-) tiedoksenne vois tän laskea, 

että vuodet 2015 lopusta vuoden 2019 loppuun eli neljän vuoden aikana- 

[Nauhoite päättynyt]. 

 

 

 

 


