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4 Apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen 

 

0:23:06.6 Valtuutettu Eva Tawasoli 

Kiitoksia.  

Arvoisa puheenjohtaja.  

Arvon valtuusto. 

Apulaiskaupunginjohtajan tehtävä on hyvin merkittävä ja painava pesti. 

Ja tuleva apulaiskaupunginjohtaja tulee omalla arvokkaalla työllään vaikuttamaan 

vantaalaisten jokapäiväiseen elämään. Siksi päätöksen teko henkilön valinnasta on 

äärimmäisen kriittinen, sillä valtuuston päätös tulee osaltaan vaikuttamaan myöskin 

vantaalaisten tulevaisuuteen. Uuden valtuutetun roolissa minun täytyy todeta, että 

apulaiskaupunginjohtajan valintaprosesseista olen hieman hämmästynyt. On nimittäin 

varsin hankalaa tehdä päätöstä tilanteessa, kun emme ole saaneet riittävän kattavasti 

informaatiota rekrytointiprosesseista. Suppean informaation pohjalta ei 

yksinkertaisesti voi tehdä luotettavaa päätöstä siitä, kenet tullaan valitsemaan 

apulaiskaupunginjohtajaksi. Tästä prosessista siis tulee oppia. Että tulevaisuudessa 

osaamme toimia vastaavanlaisissa tilanteissa paremmin ja avoimemmin.  

Kiitoksia. 

0:24:20.4 Sakari Rokkanen 

Kiitos puheenjohtaja.  

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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 Alkuun täytyy todeta, että oon osittain samaa mieltä valtuutettu Tawasolin 

puheenvuoron kanssa, mutta ennen kaikkea sen puheenvuoron alkuosan kanssa. Me 

ollaan tänään tekemässä tosi tärkeetä päätöstä. Me ollaan tänään valitsemassa uutta 

apulaiskaupunginjohtajaa, jonka tehtävä on huolehtia siitä, että Vantaan kestävä 

kasvu jatkuu. Vantaa säilyy elinvoimaisena kehittyvänä kaupunkina. Mikä tätä kautta 

myös vaikuttaa meijän kaupungin houkuttelevuuteen ja talouteen ja tulevaisuuteen. 

On myös paljon isoja aikamme haasteita ja ongelmia ratkaistavana. Ilmastonmuutos, 

segregaation kehitys ja niin edelleen, on paljon isoja asioita. Ja mä ajattelen, että me 

saatiin tai tavallaan tästä prosessista eli oon samaa mieltä valtuutettu Tawasolin 

kanssa siitä, että ollaan tekemässä merkittävää valintaa tänään. Ja ennen kaikkea 

tässä ajassa on paljon vaikeita asioita, joita täytyy ratkaista. Mutta tästä prosessista 

kyllä niin ajattelen, että jokainen valtuutettu on kyllä saanut kaiken mahdollisen 

käytettävissä olevan tiedon, mitä on tarvinnut tänään tätä päätöstä tehdä, että tätä 

päätöstä varten. Meillä on huolellisesti ollut mukana tässä toimikunnassa, joka 

haastatteli kaikki hakijat. Me poikkeuksellisen monta hakijaa kuultiin aluksi 

videohaastatteluissa. Yksimielisesti karsittiin sen jälkeen porukkaa vähän 

pienemmäksi fyysisiin haastatteluihin ja lopulta meillä valikoitui kaksi henkilöä, jotka 

laitettiin vielä henkilöarviointiin. Vantaalla tää henkilöarvioinnin tulokset esitellään koko 

valtuustolle suljetussa tilanteessa. Suinkaan kaikissa kaupungeissa ei oo semmoista 

mahdollisuuttakaan, että että testit tehnyt konsultti tulee meille tänne haastateltavaks 

ja avaamaan sekä menetelmiä, meillä on mahollisuus kysyä niistä, ja sen jälkeen vielä, 

et hän avaa tavallaan sitä oman suosituksensa perustelut. En mee sisältöihin, koska 

tietosuojalaki, tietosuojalain mukaan niihin ei tässä tilaisuudessa saa viitata. Tämän 

lisäksi vielä kaikki maholliset materiaalit mitä on ollut saatavilla on myöskin järjestetty 

vielä valtuutettujen tutustuttavaksi. Voin sanoa, että me voidaan olla asioista tai 

painotuksista eri mieltä. Mutta ajattelen näin, että kyllä jokainen valtuutettu on saanut 

riittävän kaiken tiedon ja muun vastaavan tätä päätöstä varten. Ja uskon, että tänään 

voidaan tää päätös kyllä tehdä. Ehkä jatkoa varten täytyy vaan erikseen vielä terottaa 

valtuutetuille sitä, että minkälaisia tietoja, missä muodossa niitä saadaan, ettei tu 

tavallaan semmosia väärinkäsityksiä matkan varrella. Mutta itse asiaan. Luokittelin 

paljon noita haasteita mitä uusi apulaiskaupunginjohtaja pääsee ratkaisemaan. 

Meidän täytyy tässä tilanteessa valita mielestäni henkilö, jolla on, joka on hyvä 

johtamaan, joka saa omalta toimialaltaan tarvittavan irti, jotta me löydetään ratkaisut 

näihin aikamme haasteisiin. Me tarvitaan myös semmonen henkilö tähän tehtävään, 
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 joka pystyy tarjoamaan meille valtuutetuille, erilaisten, tuomaan erilaisia vaihtoehtoja 

ja avaamaan niitten vaihtoehtojen plussia ja miinuksia monipuolisesti, jotta me 

saamme kaiken mahdollisen tuen tehdä, et päästään tekemään näitä päätöksiä. Ja 

sehän ei ole niin, että me ei tänään valita henkilöä, joka diktaattorina päättää miten 

kaupungissa tehdään asioita, vaan me valitaan henkilöä, joka pystyy meille parhaalla 

mahdollisella tavalla antamaan meille valtuutetuille työkalut tehdä näitä päätöksiä. Itse 

ajattelin tänään, sen verran voin kertoa, että ajattelin antaa oman ääneni tänään 

henkilölle, joka tuntee hyvin Vantaan, omaa valtakunnallisesti poikkeuksellisen laajan 

kokemuksen sekä maankäytön, että liikenteen kysymyksissä. Hänellä on hyvin 

monipuolinen johtamiskokemus sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta ja jolla on 

myös poikkeuksellisen laajat verkostot muihin kaupunkeihin, kuntiin (-) [0:28:26] sekä 

valtion suuntaan. Oman ääneni aattelin tänään illalla antaa tekniikan lisensiaatti Tero 

Anttilalle.  

Kiitos, puheenjohtaja. 

0:28:45.8 Valtuutettu Sirpa Kauppinen 

Joo. Olen samaa mieltä kun Rokkanen siitä, että tän päivän valinta on 

erittäin tärkeä. Vaikuttaa Vantaan talouteen, viihtyvyyteen ja moneen muuhun 

vuosikymmeniä eteenpäin. Koskaan aiemmin ei ole valintaa tarvinnut tehdä sokkona. 

Olen ollut kaikkia apulaiskaupunginjohtajia valitsemassa, siis ihan jokaista. Ja aina, 

aina, henkilöarvioinnit ovat olleet aina normaalisti testattuja ja aina tulokset päättäjien 

saatavilla. Eivätkä myöskään ole vuotaneet. Tämä pesti on tosi merkittävä ja kyl mun 

niin kun luotettavuus tähän niin kun prosessiin on vähän laskenut ja rekryfirmaan 

erityisesti. Et jos Vantaa tilaa henkilöarvioinnin, se on myös saatava. Ihmettelen, että 

maksava asiakas ei saa mitä tilaa. Henkilöarvioinnit on tehty, mutta salattu henkilöiltä, 

jotka tekevät valinnan.  

0:29:57.3 Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen 

Nytkö kuuluu? Ja hyvät valtuutetut ja hyvä puheenjohtaja. 

Haluan nyt korjaa kuitenkin tätä, ettei jää väärää käsitystä. Kaikki tieto, 

mikä meillä on hakijoista, on annettu. Hakijoista on tehty henkilöarvioinnit ja ne ovat 

teille selostettu sekä toimi-, toimikunnalle selostettu aivan yksityiskohtaisesti. Ne on 

myös valtuustolle selostettu erillisessä tilaisuudessa ja kaikki niihin liittyvä materiaali, 

jonka kaupunki on saanut elikkä se itse arviointi sekä motivaatioprofiili, kaikki on ollut 
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 teidän käytössänne. Eli ja haluan tämän siis nimenomaan nyt teille oikaista, että teillä 

ja tota, ettei, ettei jää elämään väärää käsitystä, että jotakin tietoa olisi pimitetty. Kaikki 

on teille annettu. Se, että se raakamateriaali, jossa on yksittäisiä testien ihan pisteitä 

niin, niin tämän tietovuodon jälkeen, kun mikä tapahtui julkisuudessa ja kosketti hyvin 

montaa mielenterveyskuntoutujaa, niin, niin psykologit ovat omassa liitossaan 

keskustelleet siitä, että tietosuojaa täytyy tiukentaa ja sen takia he tällä kertaa 

kirjoittivat niitten testien tuloksen yksityiskohtaisesti auki, jotta ei henkilöistä anneta 

väärää todistusta. Mut kaikki materiaali, minkä kaupunki on saanut, niin on teille 

annettu ja se on ollut teidän käytössänne jo parin viikon ajan. Ja selostettu vielä 

erikseen niin, että teillä on ollut mahdollisuus testien tekijä myöskin tavata. 

0:31:53.5 Valtuutettu Minna Räsänen 

Kiitos puheenjohtaja.  

Hyvät kaupunginvaltuutetut.  

Asukkaat huomioon ottava, kasvussa viisaasti kehittyvä ja ihmisten 

elämää tukeva sekä yritysten toimintaa parhaiten palveleva Vantaa on meille 

sosiaalidemokraateille tavoite, jonka puolesta teemme työtä päivittäin. 

Kaupunkiympäristön toimiala on tämän tavoitteen toteutumisen kannalta 

merkittävässä roolissa. Ja siksi myös tänään täällä valtuustossa valittava uusi 

apulaiskaupunginjohtaja pääsee ja joutuu paljon vartijaksi. Me toivomme uudelta 

apulaiskaupunginjohtajalta rohkeutta ja viisautta hoitaa kaupunkiympäristön toimialaa 

vahvasti yhteistyössä meidän poliitikkojen kanssa. Tarvitsemme 

apulaiskaupunginjohtajaksi henkilön, joka on valmis ja sitoutunut kehittämään 

Vantaata kestäväksi kaupungiksi. Johtamaan kaupunkikehitystä tehokkaasti yhdessä 

henkilöstön kanssa hyvässä yhteistyössä. Unohtamatta vaalia läsnäoloa ja aktiivista 

kuuntelemista poliittisten päätöksentekijöiden ja asukkaiden suuntaan. Tehtävä ei 

varmasti tule olemaan helppo, mutta olemme vakuuttuneita, että loppusuoralle 

päässeistä apulaiskaupunginjohtajakandidaateista löytyy pätevyyttä ja osaamista 

tämän tehtävän hoitamiseksi. Ryhmäpäätöstä emme ole henkilövalinnassa tehneet. 

Meille sosialidemokraateille on tärkeää, että Vantaan eri asuinalueita kehitetään 

tasavertaisesti. Siksi olemme tyytyväisiä siihen kuinka poliittisten valtuustoryhmien 

yhteisessä valtuustosopimuksessa sitouduttiin kaupunkikeskustojen kehittämiseen. 

Ja tämän tavoitteen eteenpäin vieminen, viemiseen toivomme uudelta 



  

 

8 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
[15.11.2021] 

 apulaiskaupunginjohtajalta aktiivista otetta. Me sosialidemokraatit haluamme, että 

Vantaa on jatkossakin kaupunki, jossa on hyvä elää, asua ja tehdä työtä. Siksi 

tarvitsemme vastuullista maa- ja asuntopolitiikkaa. Sen on otettava huomioon niin 

ihmisten kuin yritysten ja elinkeinoelämän tarpeet. Vantaa kasvaa nopeasti, mutta 

kaupunkiympäristön toimialalla on pystyttävä huolehtimaan siitä, että 

kaupungissamme tehtävä asuntopolitiikka ei ole pelkkää kylmää numeroihin 

perustuvaa matematiikkaa. Onnistuessaan asuntopolitiikka voi olla keskeinen osa 

kaupungin hyvinvointipolitiikkaa, siksi siihen on panostettava. Ja siksi odotamme, että 

uusi apulaiskaupunginjohtaja ja me poliitikot, poliitikot yhdessä kykenemme 

edistämään kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämistä Vantaalle. Me tarvitsemme 

kuntalaisille koteja ja palveluita, siksi kaavoituksen resurssit, riittävät tonttimäärät ja 

palveluihin liittyvien hankkeiden edistäminen on uuden apulaiskaupunginjohtajamme 

keskeinen tehtävä. Onnea ja menestystä tulevalle apulaiskaupunginjohtajalle.  

Kiitos. 

0:34:48.3 Valtuutettu Mikko Viilo 

Arvoisa puheenjohtaja.  

Hyvät valtuutetut. 

Hyvät apulaiskaupunginjohtajaehdokkaat.  

Esitän vihreän ryhmän puolesta meidän terveiset ja odotukset tänään 

valittavalle uudelle apulaiskaupunginjohtajalle. Kaupunkiympäristö on se tila missä me 

asutaan ja toimitaan, se tila missä ekologinen, inhimillinen ja taloudellinen hyvinvointi 

syntyy tai jää syntymättä. Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan pitää 

ymmärtää isosti, syvällisesti ja myös yksityiskohtaisesti, miten hänen toimintansa 

vaikuttaa kestävän kaupungin syntymiseen. Ja hänen pitää olla syvällisesti 

motivoitunut sen tekemiseen. Me pidetään tärkeänä, että tuleva 

apulaiskaupunginjohtaja toimii seuraavasti. Hän tiivistää Vantaata sisäänpäin 

keskustojen ja joukkoliikennereittien ympärille, hän toteuttaa rohkeasti uusia 

raideyhteyksiä missä niitä tarvitaan, hän kasvattaa kestävien kulkumuotojen suosiota 

myös rakentamalla sujuvia kävely- ja pyöräily yhteyksiä, hän arvostaa luontoa ja 

ymmärtää sen merkityksen asukkaiden viihtyvyydelle, hän on sitoutunut 

monimuotoisuuden säilyttämiseen niin asutuksen ulkopuolisilla luontoalueilla kuin 

myös asutuksen keskellä, hän myös ymmärtää puuston merkityksen hiilinieluna, hän 
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 lisää uusiutuvan energian käyttöä. Hän kehittää kaupunkia tasapuolisesti ja panostaa 

eriarvoistumisen torjuntaan kaupunkisuunnittelun keinoin. Hän varmistaa, että 

käytössä on viihtyisät ja sisäilmaltaan terveet tilat esim. koulut ja päiväkodit. Hän lisää 

puurakentamista, hän vahvistaa kiertotaloutta niin kaupungin omassa toiminnassa 

kuin vantaalaisena yritysklusterina, hän rakentaa pitkäjänteistä kestävää taloutta 

tuomalla maan vuokrausta voimakkaammin myynnin rinnalle, hän rakentaa 

monipuolista asuntokantaa kaiken kokoisten ja tuloisten talouksien tarpeisiin, hän 

varmistaa hyvillä työnantaja käytännöillä henkilöstön saatavuuden ja työhyvinvoinnin. 

Vihreä ryhmä toivottaa uuden apulaiskaupunginjohtajan tervetulleeksi ja toivottaa 

onnea ja menestystä haastavassa tehtävässä. 

0:37:35.4 Valtuutettu Vaula Norrena 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Ja koko Vantaa.  

Sanon nyt saman minkä sanoin kuusi vuotta sitten edellistä 

apulaiskaupunginjohtajaa valittaessamme. Tämä pesti on tärkein mitä tästä 

kaupungista löytyy, jopa tärkeämpi kuin kaupunginjohtajan tehtävä. Koska tästä, 

tämä, tämä henkilö rakentaa meille tulevaisuuden. Hän on avainasemassa siihen, että 

millainen Vantaa on 50 vuoden päästä tai 100 vuoden päästä. Ja jotta ymmärtäisimme 

kuinka paljon kaupunki voi muuttua 100 vuodessa, voimme katsoa 100 vuotta 

taaksepäin. Sata vuotta sitten Vantaalla oli 22 000 asukasta, hiekkatiet ja hevoskärryt. 

Kouluja ja päiväkoteja ei juuri ollut, lapset olivat töissä. On vaikea kuvitella, että 

minkälaista elämä tulee olemaan 100 vuoden päästä. Kuljemmeko me täällä 

foliopuvuissa, koska aurinko paistaa liian kuumasti ja ilmakehä on saastunut. 

Liikummeko me ratikalla, sähköpyörillä vai mahdollisesti henkilökohtaisilla droneilla? 

Kasvatammeko itse kasvisruokamme kerrostalojen kattopuutarhoissa vai syömmeko 

laboratorioruokaa? On hyvin vaikea ennustaa, miten maailma tulee muuttumaan. 

Mutta henkilö, joka tätä kehitystä johtaa, hänen tulee olla visionäärinen henkilö. Vaikka 

mekin olemme poliitikot toki parhaasta päästä, mutta henkilö joka johtaa tätä työtä, 

hänellä täytyy olla äärettömän hyvä kehittämiskyky, kyky katsoa pitkälle, pitkälle 

tulevaisuuteen. Kyky nähdä eri mahdollisuuksia, vaihtoehtoja, riittävästi luovuutta. 

Innostusta tehdä jotakin mahdollisesti toisin. Kykyä ja halua tarttua todella suuriin 
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 haasteisiin, joita ovat tässä jo mainitut ilmastonmuutos, ruoantuotannon muutos, 

työelämän muutokset, kansainvälisyyden kasvu. Mahdolliset ristiriidat kärjistyvätkin 

yhteisössä ja yhteisöllisyydessä. Tää on todella tärkeä pesti ja olisin minäkin suonut, 

että tämä rekrytointiprosessi olisi ollut huolellisempi. [puheenjohtaja: puoli minuuttia] 

Mutta olemme nyt tässä tilanteessa. Voin sanoa, että viimeksi meillä oli satumainen 

onni saada apulaiskaupunginjohtaja, joka onneksi jo hyvin valmiiksi korjasi ja muutti 

Vantaata niin paljon. Teki uuden yleiskaavan ratikkaan perustuvan, toi paljon uusia 

luonnonsuojelualueita, puistoja, toi kaupunkikeskustat. Kehitti kaupunkikeskustat niin, 

että seuraajalla on nämä seuraavat muutamat vuodet helpompaa. Mutta silti soisin, 

että seuraajalla on visioita.  

Kiitos. 

0:41:09.3 Valtuutettu Sari Multala 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät kollegat.  

Ja ihan tästä prosessista, kun vedin sitä toimikuntaa, joka, joka tätä 

valintaa valmisteli ja siellä on kaikkien ryhmien edustus ollut mukana, niin haluan sen 

sanoa, että se mitä kaupunginjohtaja tässä totesi niin todella pitää paikkansa. Lisäksi 

kun edustettuina toimikunnassa siis on jokaisen ryhmän edustaja, silloin tämän 

ryhmän edustaja vastaa siitä, että sieltä ikään kuin kaikki tieto, paitsi välittyy sinne 

omille valtuutetuille, toisaalta myös toisinpäin, että se ryhmän tahto välittyy, välittyy 

sinne, sinne toimikunnalle, jotta voimme sitten tehdä päätöksiä siellä, jolla ikään kuin 

sitä joukkoa karsitaan. Ja siihen päädyimme kaikissa tilanteissa yksimielisesti, että 

lopulta meillä on tässä ikään kuin loppusuoralla kaksi henkilöä, joita myös 

valtuustoryhmät ovat haastatelleet. Ainakin itse ajattelen tällaisessa 

rekrytointiprosessissa kaikista tärkeintä on nimenomaan ne haastattelutilanteet ja 

kaikki se mitä esimerkiksi suosittelujen kautta olemme saaneet näistä ihmisistä tietää. 

Jokaisellahan on myös ollut mahdollisuus näiden henkilöiden hakemukset katsoa ja 

heidän suosittelijoiden soittaa. Mitä tulee henkilöarviointeihin, kaikki kaupungilla oleva 

tieto on meidän kaikkien käytettävissä ollut ja sitä on päässyt katsomaan. Mitään ei 

ole ikään kuin vain joillekin kerrottu tai toisaalta mitään ei ole jätetty tekemättä. Tämä 

prosessi on ollut aivan yhtä huolellinen kun kaikki tähän mennessä kaupungissa tehdyt 

rekrytointiprosessit jo johtajien osalta. Ja toivon, että valtuusto nyt käyttää sitä valtaa, 
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 joka meille on annettu ja tekee hyvän valinnan, sillä kaikkiin niihin puheenvuoroihin on 

erittäin helppo yhtyä, joissa on painotettu tämän toimialan merkitystä kaupungin 

tulevan kehityksen kannalta. Siitä kuitenkin haluan muistuttaa, että 

apulaiskaupunginjohtajan rooli vaikka se kuinka merkittävä onkin, niin lopulliset 

päätökset linjauksissa teemme me valtuutetut täällä valtuustossa eli mikään diktaattori 

tai yksinvaltias tämä henkilö ei ole. Vaan, vaan tulee, tulee tietenkin noudattamaan 

valtuuston tahtoa kuten kuntalaki sanoo. 

0:43:22.4 Valtuutettu Säde Tahvanainen 

Arvoisa puheenjohtaja.  

Haluaisin myöskin sekä kaupunginhallituksen jäsenenä, että tuon 

toimikunnan jäsenenä korjata myös tämän väärinkäsityksen siitä, että koko prosessi 

olisi jollain tavalla salakähmäinen ja, ja sillä tavalla hoidettu, että olisi niin kuin 

suorastaan leväperäisesti hoidettu juttu. Se on aika kova syytös ja toivoisin, että nyt 

niin kun vihreiden ryhmästä, ne jotka vielä jatkaa tätä keskustelua niin toisivat esille 

sen, mitkä ovat ne yksityiskohdat eli käytännössä nyt sitten se mitä Vil-, Viljanen tässä 

tota äsken, äsken joutui korjaamaan. Eli se, että me emme saaneet alun pitäen 

konsultilta aivan kaikkea sitä dataa liittyen sitten tähän tietosuoja tulkintaan. Se on 

ilmeisesti se prosessin osa, jota te haluatte tässä kritisoida. Mutta älkää tuomitko koko 

prosessia. Ja luoko ikään kuin sellaista henkeä tänne, että kaupunginjohtaja, meidän 

valintatoimikunta, kaupunginhallitus tai ketkä tahansa muut tässä olisivat kähmineet 

ja tehneet tästä prosessista jotenkin likaisen. Koen sen myöskin itse 

henkilökohtaisena syytöksenä, koska olemme ryhmiemme edustajina tuolla 

valintatoimikunnassa nimenomaisesti edustaneet ryhmiämme. Mä olen vienyt omaan 

ryhmääni kaiken sen datan juuri mitä voimme viedä. Jokaisen prosessin kohdassa 

informoinut omaa ryhmääni, joka on ilmeisen tyytyväinen siihen, että heitä on 

informoitu. Ja sitä kautta meillä tämä asia prosessoidaan ja viedään eteenpäin. Eli 

tältä osin toivon, että me puhumme ja yksilöimme asiat siten kuin kun mitä halutaan 

kritisoida, emme leimaa koko prosessi. 

0:44:59.1 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja.  

Täällä on monessa puheenvuorossa korostettu tämän valinnan 

merkitystä ja niihin on näihin puheenvuoroihin helppo yhtyä. On tietysti äärimmäisen 
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 keskeistä koko kaupungin kannalta kuka johtaa kaavoitukseen, rakentamiseen, 

liikenteeseen ja ympäristöön liittyvää valmistelutoimintaa Vantaalla. Se ehkä nousee 

kaikkein tärkeimmäksi toimialaksi varsinkin nyt kun sosiaali- ja terveyspalvelutkin 

siirtyvät hyvinvointialueille. Keskeisiä kysymyksiä tulevan apulaiskaupunginjohtajan 

työssä ovat ainakin se, että Vantaa on tulevaisuudessakin edullisen asumisen 

kaupunki. Ja tai on sitä tulevaisuudessa yhä enemmän. Nythän esimerkiksi 

kaupunkistrategialuonnoksissa lähdetään siitä, että edullinen asuminen Vantaalla on 

niin kun sosiaalinen ongelma. Ja se on, se on väärä lähtökohta. Tulevan 

apulaiskaupunginjohtajan pitää myös kehittää Vantaata joukkoliikennekaupunkina ja 

hänen on saatava Vantaa raiteilleen. Jos ja kun valitsemme nyt, nyt näistä, näistä 

meille nyt hakeneista henkilöistä, niin saamme varmasti pätevän ammatti-ihmisen 

tähän tehtävään. Minusta on vähän kohtuutonta, jos sanotaan, että täällä tehtäisi 

tämmöistä valintaa sokkona. Mä en tiedä tuota missä te olette torkkuneet tai 

minkälainen huppu teillä on ollut päässä, koska ei minusta tuota tää valintatoimikunta 

mis-, niin kun sokkona tätä ole tehty, te-, tehny, tehnyt tai ei vienyt eteenpäin tätä 

prosessia niin kun tässä valtuutettu Tahvanainen hyvin, hyvin asiaa kuvasi. Minusta 

tää valinta ei ole kiinni jostain henkilöarvioinnin yksityiskohtien alaviitteistä, ne eivät 

ole perusteita, jolla tätä paikkaa täytetään. Samalla on kuitenkin hiukan outoa, että on 

viitattu siihen, että kaikkia tietoja ei ole annettu sen takia, että ne ovat aikaisemmin 

johtaneet johonkin vääriin tulkintoihin. No se, että tehdään vääriä tulkintoja, joskus niitä 

tehdään jopa tahallisesti, niin se on semmoinen asia, semmoinen riski joka politiikkaan 

kyllä kuuluu. Minusta näissä henkilöarvioissa on joskus tällaista suoranaista 

puoskaroin-, puoskaroinnin hiukan tällaista musteläiskätestien, testien makua. Mutta 

se mikä tässä keskustelussa on unohdettu on se, että kyseessähän on myöskin niin 

kun poliittinen nimitys ja poliittinen ratkaisu. Eli nyt valitaan paras käytettävissä oleva 

kokoomuslainen. Helsingin Sanomat uutisoi jo huhtikuussa 2019, että Kokoomus 

sietää tuota SDP:n valtaa tietys-, tiettyyn rajaan saakka, silloin siis viime vaalikaudella, 

ja odottaa nyt jättipottia, joka on, jota ollaan nyt sitten rahastamassa, rahastamassa 

tänään. Mutta onneksi ei olla sellaisessa tilanteessa niin kun yhteiskunnassa monesti 

on jouduttu olemaan, että valitaan pätevä tai kokoomuslainen [taustalla naurahdusta]. 

Vantaalla on ollut kohtuullisen hyvä herraonni, ja rouvaonni johtavien virkamiesten 

suhteen, vaikka heidän poliittisesta linjastaan on tietysti voinut olla, olla rajustikin eri 

mieltä. [puheenjohtaja: puoli minuuttia] Enkä usko, että me joudutaan nytkään 
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 perikatoon vaan saadaan pätevä ammatti-ihminen Vantaalle valittiin sitten kumpi 

hyvänsä loppusuoralle päätyneistä kandidaateista. 

0:48:01.1 Valtuutettu Stefan Åstrand  

Kiitos, puheenjohtaja.  

Haluan omalta osalta tuodaan esille sen, että, että tää prosessi on, on 

mennyt aivan oikein tämän valinnan suhteen. Ja kaikki se tieto, joka on ollut 

saatavissa on ollut käytettävissä valintaa tehtäessä. Meillä on kaksi hyvää ehdokasta, 

kuten arvioinnista on tullut ilmi. Ja on varma, että tänään valitaan sopivin tähän 

tehtävään ja se ei ole mikään poliittinen valinta tällä kertaa. 

Kiitos. 

0:48:32.9 Valtuutettu Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia.  

En tuomitse koko prosessia vaan tämän, että kaupunki ei ole saanut ehkä 

sitä dataa mitä päätöksen, mihin päätöksen teot perustuu. Elikkä kyllä mä niin kun sitä 

pitäisin hyvänä. Se on ollut hyvä käytäntö. Vantaalla ei ole koskaan onneksi vuotanut 

mitään ihmisiltä eikä näin todellakaan saa tapahtua ja se on todella tärkeetä, että  me 

ollaan luottamuksen arvoisia. Vaikka mä en ite henkilökohtaisesti pidä tietoja riittävänä 

päätöksenteon pohjaksi niin näillä nyt mennään. Ja oletan et ens kerralla saamme 

myös henkilöarvioinnin ihan tulokset, koska se on tosi, tosi tärkeä osa siitä. Osa 

perustaa niihin päätöksensä ja osa sitten ehkä siihen moneen muihin asioihin. Tota 

mä esitän suljettua lippuäänestystä, koska kyseessä on ihan henkilövaali. Meillä on 

kaksi mainiota ehdokasta täällä ja mun mielestä se on korrektia, että olemme 

henkilövaalissa lippuäänestyksessä. Antero Eerolalle kommentoin sitä, että tota se on 

ihan totta nää mitä nostit esiin poliittisista virkanimityksistä. Meillä on esimerkiksi 

demareita 1 % kuntalaisista, niin se tarkoittaisi sitä, että siitä yhdestä pros-, jos ois niin 

kun demari nimitys, mut nyt ei oo, mut että niin kun sanon, että et se, että on poliittinen 

virkanimitys niin se vaikuttaa kyllä sitten niin, että tavallaan se hakijoiden kaarti on tosi 

suppee, niin tota. Ääniä on enemmän ehdottomasti, mutta mä tarkotan sitä, että jos 

pitää ikään kun puoluekirjallinen valita niin silloin ollaan paljon suppeammassa 

jengissä. Ja totta kai mä haluaisin, että meillä on mahdollisimman pätevät johtajat. No, 

tota. Kysymys ei ole pelkästään johtamisesta, kysymys on vaan myöskin laajasta 

osaamisesta luoda se tulevaisuus, tulevaisuuden kasvot Vantaalle, se millainen kunta 
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 tää on tulevaisuudessa. Täs on tosi merkittävä pesti ja toivon, toivon sitten, että 

teemme hyvän valinnan ja teemme myöskin hyvän Vantaan tulevaisuuden. Niin 

monessa asiassa aina, aina segregaation ehkäisyssäkin ja eriarvoistumisen 

torjunnassa, sisäilma-asioissa ja Vantaan tulojen saamisessa, yritysten 

houkuttelemisessa, todella paljon vartija. Se on meidän tulevaisuuden vartija. 

0:51:25.3 Valtuutettu Markku Weckman 

Kiitos puheenjohtaja.  

Omalta kohdaltani voin todeta, että kaikki se tieto mitä olen kaivanut 

tämän prosessin yhteydessä on ollut saatavissa ja olen siitä riittävästi voinut löytää 

perusteita näkemykselleni. Täällä on monessa puheenvuorossa toistettu jo mitä 

tulevalta apulaiskaupunginjohtajalta odotetaan, joten on minun on turha lähteä sitä 

toistamaan. Meillä on erinomaisen hyvä joukko ehdokkaita ollut käytettävissä ja niistä 

on nyt sitten loppusuoralle siiloutunut kaksi. Henkilöarviointien tulokset ovat olleet 

nähtävissä ja niist-, niihin olen tutustunut. Toivon, että kaikki muutkin ovat niihin 

tutustuneet. Minun henkilökohtainen ehdokkaani on Tero Anttila. Ja ehdotan on 

suljettua lippuäänestystä. 

0:52:25.7 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Kiitos puheenjohtaja.  

Tässä kuultiin parin valtuutetun puheenvuorossa ehkä semmonen pieni 

tuulahdus menneisyydestä. Kyl mä haluan alleviivaa ja korostaa sitä, että kun valitaan 

kaupungille ykkösjohtajia niin kaikissa rekryissä valitaan aina pätevin, pätevin hakija. 

Mutta tässä yhteydessä jotenkin haluan itekin todeta, että oon äänestäny aina kaikissa 

rekryissä, milloin on ollut johtajia haettavana, niin pätevintä. Ja monella näistä valituilla 

johtajilla on saattanut olla jotain poliittista taustaa. Ja se poliittinen tausta ei tarkoita 

sitä, että se toisi heille pätevyyttä, mutta se ei myöskään vie heiltä sitä pätevyyttä. 

Tällai kolmekymppisenä itse asiantuntijatyössä olevana ajattelen, että sulkeutuuko 

allekirjoittajalla joskus ovi 30 vuoden päästä hakea johonkin julkiseen tehtävään vaan 

sen takia, että on saattanut kakskymppisenä harrastaa politiikkaa. Se on mun mielestä 

aivan kohtuutonta, jos me tällä tasolla täällä jutellaan ja keskustellaan näistä asioista. 

Arvioidaan henkilön pätevyyttä ja jos henkilöllä on, on jotain poliittista taustaa, niin se 

ei myöskään vie sitä pätevyyttä.  

Kiitos, puheenjohtaja. 
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1:06:55.5 Tero Anttila 

Onkohan mul oikea luntti tääl? Herra puheenjohtaja.  

Arvoisa kaupunginjohtaja. 

Hyvät valtuutetut.  

Arvoisat muut läsnäolijat.  

18 vuotta on pitkä aika. Vuodenvaihteessa tulee kuluneeksi sen verran, 

kun viimeksi osallistuin Vantaan kaupungin päätöksentekoon sisältä päin. Mietin mitä 

tähän aluksi sanoisin, niin mieleeni tuli erään aiemman johtajavalinnan yhteydessä 

entisen esimieheni mukaelma erään, erään kuuluisan astronautin sanoista. Pieni 

askel maailmalle, mutta suuri askel Anttilalle. Ja siltä minusta kyllä tuntuu. Tuntuu kun 

astun suuresti arvostamani ja kokeneen Hannu Penttilän varsin isokokoisiin 

saappaisiin. 

Mulla oli ilo kuunnella näitä puheenvuoroja joita käytitte ja, ja varsin sitä 

laajaa odotusten kirjoa, joka tähän tehtävään ja valintaan kohdistuu. Otan muutaman 

noston asioista, jotka itse tämän prosessin aikana ja Vantaan asioita seuratessani olen 

kokenut tärkeäksi, etenkin teknisen, anteeksi, kaupunkiympäristötoimialan 

näkökulmasta. Ensinnäkin kaupunkikeskusta, kaupungin keskustat, moni 

keskustaisen kaupungin monet keskustat ovat käyntikortti ja olohuone. Käyntikortti 

Vantaalle tuleville niin yrityksille kuin kansalaisille ja meille asukkaille olohuone, 

olohuoneen jatke. Niin kuin eräs Pietarsaaren aiempi kaupunginarkkitehti totesi, totesi 

aikoinaan, että kaupunkisuunnittelussa tärkein asia on kohtaaminen. Meidän 

tehtävämme on järjestää ihmisille niitä mahdollisuuksia kohtaamisiin, viihtyisiin 

kohtaamisiin, sisällöllisiin kohtaamisiin. Oli ne sitten kulttuuria tai bisnestä tai jotain 

muuta. 

Toinen tärkeä asia on tuo monessakin puheenvuorossa esiin tullut 

asuntotuotanto. Vantaa on iso kaupunki, kasvava kaupunki. Ja kestävä kasvu, kestävä 

yhdyskunta edellyttää monipuolista asuntotuotantoa. Täällä tarvitaan erilaisia 

asuntoja, eri hallintamuotojen asuntoja. Olennaista on se, että, että viime, anteeks, 

tänä vuonna hyväksytty yleiskaava, sen tiivistävä luonne ja sitä kautta sen viitoittama 

tie kohti, kohti kestävää Vantaata, niin, niin se on ohjenuorana kaikessa 
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 rakentamisessa, oli se asuntotuotanto sitten pientaloasutusta tai kerrostaloja. Ratikka 

näyttää jakaneen vantaalaisia päättäjiä ehkä jo ehkä vantaalaisiakin jossain määrin. 

Apulaiskaupunginjohtaja ei ole apulaispormestari vaan tiukasti virkamies. 

Anglosaksisen käsitteistön mukaan civil servant, jonka tehtävänä on tuottaa 

päätöksentekijöille mahdollisimman hyvä, hyvät monipuoliset ja luotettavat perusteet 

päätöksenteon pohjaksi. Uskon, että taustani puolesta minulla on hyvät edellytykset 

vastata tähän haasteeseen. Ja saada aikaan valmistelumateriaalin osalta ainakin 

hyvä mieli kaikille päätöksentekijöille vaikka, vaikka päätöksenteko sitten kaatuu, 

kaatuu johonkin suuntaan. Lauantaina päättyi Glasgowin iso konferenssi ja sen 

tulokset olivat ainakin uutisoinnin perusteella aika ristiriitaset. Me emme ihan tarkkaan 

tiedä kuinka me ilmastonmuutoksen kanssa tulemme pärjäämään. Vantaa ei sitä yksin 

ratkaise, mutta Vantaan pitää osansa asiassa tehdä. On aina helpompaa johtaa omaa 

toimintaa, niin omaa organisaatiota, johon on täysi käskyvalta. Sen sijaan se vaativa 

haaste niin ilmastonmuutoksessa Vantaalla kuin muussakin johtamisessa on muiden 

mukaan saanti. Pitää saada mukaan yritykset, pitää saada rahoittajat, pitää saada 

vantaalaiset. Pitää saada yhteistä tekemistä siten, että että kaupungin puhtaasti omaa 

toimintaa isommat vaikutukset näkyvät, ja se on, se haastaa, se on johtamishaaste, 

se on yhteistoiminnallinen haaste, se on koko kaupungin haaste. Ja rakentamisen ja 

maankäytön osalta se tietysti se vastuu painaa nimenomaan teknisen tuen, anteeks, 

kaupunkiympäristötoimialan puolella. Tapani johtaa ja tapani toimia on, on yhdessä 

tekeminen ja osallistaminen. Koskee niin henkilöstöä kuin poliittisia päättäjiä kuin 

muita kaupungin yhteistyökumppaneita, vantaalaisia asukkaita, yrityksiä ja kolmatta 

sektoria. Toivon, että voin, voin tässä suhteessa toimia sillä tavalla, jonka osaa, 

parhaiten osaa ja sitä kautta saada aikaan hyvää Vantaalle ja koko seudulle. (--) 

[1:12:21.7-1:12:57]. Vielä kerran kiitos teille kaikille luottamuksesta. [aplodit] 

5 Vuonna 2020 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet 

1:14:04.7 Valtuutettu Jussi Särkelä 

Arvoisa puheenjohtaja.  

Hyvät valtuutetut.  

Sitovassa tavoitteessa 6.1 asiakirjassa todetaan muun muassa, että 

MAL-tavoitteet toteutuivat. Asuntotuotantotavoitteet ylitettiin, kun tavoitteena oli 

rakentaa 2 640 asuntoa, niitä rakennettiin 2 918 asuntoa, tämä on hienoa. Hyvät 
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 valtuutetut, tulosta olisi tullut eritellä tarkemmin. Kohtuuhintaisia ARA-asuntoja piti 

MAL-sopimuksen mukaan valmistua 350. Kertomusvuonna niitä valmistui kuitenkin 

nolla. 0-numeron edessä jokaisen sosiaalisesti tuntevan päättäjän sydämen pitäisi 

ikävästi sykähtää. Voimassa olevan MAL-sopimuksen mukaan kohtuuhintaisia 

asuntoja tulisi valmistua tänä ja tulevina vuosina nuo vaatimattomat 350 asuntoa. 

Todellinen tarve on lähes 900 asuntoa vuodessa, joten tosiasiassa MAL-sopimuksen 

tavoite on vain alle puolet siitä. Tonttipulan vuoksi VAV:n on ollut pakko alentaa 

asuntotuotantotavoitteitaan. Ensi vuoden tavoite on 220 asuntoa, vuonna 2023 enää 

175 asuntoa. Vuonna 2024, 277 asuntoa ja jos tontteja ei saada, saamme jälleen 

vuonna 2025 luvuksi nolla. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon palauttaminen sovitulle 

tasolle on jo VAV Yhtymä Oy:n taseen vuoksi viisasta ja välttämätöntä. Tähän 

omistajakin ymmärtääkseni kiinnittää huomiota. Viisasta olisi myös siksi, että saamme 

pienipalkkaisia työntekijöitä Vantaalle. Kauppiaat ja hoidon järjestäjät jäävät pian 

työvoimaa vaille. Sitovan tavoitteen 12.6. kohdalla raportoidaan asunnottomuudesta 

vaikka asunnottomuus on Vantaalla vähentynyt niin sitä edelleen on. Asunnottomuus 

koskee enenevässä määrin naisia. Asiakirjassa todetaan 

”Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute on jatkuva ongelma, näiden 

puuttuessa sosiaalipalveluissa asiakkaana oleville asunnottomille on erittäin 

haastavaa löytää pysyvä asunto”.  

Samaan aikaan tonttipulan kanssa Sitova tavoite 1.3., kaupunki myi 

tontteja enemmän kuin oli tavoite. Niistä saatiin rahaa 31,3 miljoonaa, mutta 

menetettiinkö samalla inhimillistä pääomaa.  

Kiitos. 

1:17:21.9 Valtuutettu Tiina Tuomela 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja.  

Haluaisin kiinnittää lyhyen huomion kohtaan tavoitteeseen 

asunnottomuus vähenee. Eli osa on tällaista mistä jo valtuutettu Särkeläkin kiinnitti 

huomiota. Siellä on mainittu lause. Henkilö, joka on tilaston mukaan asunnoton voi 

kokea asuntoasioidensa olevan kunnossa tai hänellä on paikka, jossa olla. Hivenen 

ihmettelen tätä lausetta, toki näinkin voi olla asiat, mutta pikemmin käytännön tasolla 

huomataan usein, että ARA-tilastot eivät ole ajan tasalla ja asunnottomuutta on itse 

asiassa enemmän kuin ARA-tilastot paljastavat. Esimerkiksi henkilöt, jotka ovat 
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 kavereiden sohvalla ja siirtyvät kaverilta kaverille, he eivät välttämättä rekisteröidy 

näihin tilastoihin eli tähän haluaisin kiinnittää huomiota.  

Kiitos. 

1:18:15.8 Valtuutettu Naima el-Issaoui 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Hyvät, arvoisa puheenjohtaja.  

Hyvät valtuutetut.  

Kuten aikaisemmin Särkilä nosti puheessaan esille tästä kohtuuhintaisista 

asunnoista. Segregaation, eri alueiden eriytymisen kannalta ARA-asuntojen 

rakentaminen tulisi nostaa, jotta voidaan yrittää ehkäistä (---) [1:18:35] segregaatiota. 

ARA-asunnot tarjoavat as-, asuntomarkkinoille heikommassa asemassa oleville 

pääsyn sellaisillekin alueille, joille muuten voisi olla korkean hintatason tai syrjinnän 

vuoksi vaikeaa tai mahdotonta päästä. Kaupungilla on oma ohjelma sekä 

segregaation ehkäisemiseksi, ehkäisemiseksi kuten täällä jo aikaisemmin mainittu. 

Erityisemmin, erity-, eriytymisen ehkäisy alkaa jo kaupunkisuunnittelusta ja 

asuntopolitiikasta, mutta valitettavasti viime vuonna se ei ole toteutunut ainakaan 

tämän osalta, koska ARA-asuntojen kanta ei toteutunut. Minulle myönteisen 

erityiskohtien on ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä alueiden eriytymistä eikä vaan 

hoideta jo asioita, mitä olisi voinut jo aikaisemminkin ehkäistä. Tarvitsemme 

konkreettisia toimenpiteitä, jolla saamme väestön sekoitettua ympäri kaupunkia ja 

päästä eroon asteittain lähiöistä, jossa heikompiosaiset ovat keskittyneet omille 

asuinalueilleen. Tavoitteena, että naapurustossa tulee olla ihmisiä erilaisista 

taustoista. Tarvitsemme tasavertaiset alueet ja se toteutuu, kun kaupunki lisää 

kohtuuhintaisia asuntoja.  

Kiitos. 

1:19:58.5 Valtuutettu Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia vielä kerran tarkastuslautakunnalle hyvistä huomioista ja, ja 

näistä tämmöisistä suosituksista. Täältä yhden nostan vielä. Tää asuntopuoli oli tosi 

tärkeä, mutta että nostan vielä tän, mikä meille on ehkä tutuksi tullut. Mutta vielä 

korostaisin, että lisäpanostus tarvitaan erityisesti terveys, terveysasemien 

vastaanottotoimintaan, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin sekä 
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 lapsiperheiden tukeen hoito- ja palveluvelan kattamiseksi. Myös hoitopolkujen ja 

palvelupolkujen toimivuus muun muassa kaupungin eri toimijoiden ja 

erikoissairaanhoidon hoidon varmistetaan. Elikkä tässä on meillä aika paljon vielä 

tekemistä ja siinä sitten eteenpäin täytyy työskennellä. Ja, ja tämmöiset 

arviointikertomukset on ja arvioinnit siitä meidän kaupungin omasta toiminnasta on 

tosi tärkeitä. Pitkällä juoksulla ois tosi hyvä, että meidän mittarit on sillee selkeitä, että 

ne eivät tavallaan, niin kun joku paperin kirjoittaminen ei oo se juttu, niin kun se on 

niinku keino, joku niin kun ohjelma tai tämmöinen maali, on keino. Ja sit sitä 

päämäärää voidaan mitata, joka on vaikkapa jonkun palvelun parantuminen tai joku 

tämmöinen hyvinvoinnin lisääntyminen, niin olis sitten niin kun selkeällä mittarilla. Et 

tässä on varmaan meillä kehitettävää ihan tulevaisuuteen. 

 

11 Vastaus valtuutettu Joe Linnainmäen ja 18 muun valtuutetun 
aloitteeseen korona kaveritoimintaa Vantaalle, 
keskusteluseuraa yksinäisille kaupunkilaisille 

 

1:25:17.1 Valtuutettu Sirpa Kauppinen 

Joo, kiitoksia hyvästä vastauksesta. Mut tää on ihan älyttömän tärkeä 

asia, jota ei voi tehdä enempää. Niin ikäihmisten yksinäisyys kuin lasten yksinäisyys 

on, on valtava ongelma ja kaikki, kaikki tota tuki sitten toimialoille. Tää ei ole vain 

yhden toimialan, vaan tää itse koskee useampaa toimialaa niin, niin heille tän näitten 

kaikkien kaikkein yksinäisyyksien torjumista. Koska se on, se on todella suuri, suuri 

ongelma Vantaalla ollut. Esimerkiksi ikäihmisillä jo ennen koronaa, mutta nyt erityisen, 

erityisen kipeäksi käynyt ja myöskin lasten yksinäisyys on semmoinen asia, johon 

toivon pistettävän nyt sitten kaikin voimin kaikkia näitä erilaisia keinoja, mitä tässä 

esitetään niin niitä sitten lähdetään toteuttamaan.  

Kiitoksia. 

 

12 Vastaus valtuutettu Mika Kasosen ja 33 muun valtuutetun 
aloitteeseen kuntoportaat Hakunilan 
urheilupuiston yhteyteen 
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 1:26:32.2 Valtuutettu Ulla Kaukola 

Puheenjohtaja.  

Jos ei Kasonen halua ensimmäisestä puheenvuoroa käyttää niin sitten 

minä käytän. Tota yksi tärkeimmistä asioista vantaalaisille on se, että luonto on lähellä 

ja mahdollisuudet ulkoliikuntaan ja kuntoiluun ovat hyvät. Ja viime valtuustossahan 

meillä oli käsittelyssä aloite ulkokuntoilupaikaksi Pähkinärinteeseen ja nyt meillä on 

kaksi aloitetta kuntoportaista. Vantaalla on vain yhdet kuntoportaat, Helsingissä on jo 

kolmet ja ainakin yhdeksät on suunnittelussa. Helsingissä on laadittu 

kuntoporrasohjelma ja selkeä suunnitelma portaiden rakentamiseksi. Kun me 

käsiteltiin näitä aloitteita kaupunginhallituksessa niin vastaukseen lisättiin, että on 

syytä tehdä kaupunkitasoinen selvitys mihin kaikkialle portaita olisi mahdollista 

rakentaa. Ja se onkin mielestäni ihan viisasta, jotta vältymme jatkuvilta yksittäisiltä 

aloitteilta. Ja tänään käsittelyssä olevat aloitteet koskevat molemmat Itä-Vantaata. Mä 

olen erittäin tyytyväinen siihen, että toimiala oma-aloitteisesti pitää myös tuon Länsi-

Vantaan puolta ja toteaa, että vaikka Itä-Vantaalta löytyisi paikka kuntoportaalle, niin 

ensin pitäisi löytää paikka Länsi-Vantaalta, jotta kuntalaisia kohdellaan 

mahdollisimman tasapuolisesti. Ja siellä Länsi-Vantaalla olisi aivan oivallinen paikka 

nimittäin Petikonhuippu, joka valitettavasti on uhrattu maanläjityksen jatkamiseen. 

Paikkaa ympäröivät luonnonsuojelualueet ja Natura-alue sekä vanhassa että uudessa 

yleiskaavassa alue on urheilu-, virkistys- ja ulkoilualuetta. Mutta 07-yleiskaava on 

mahdollistanut alueelle määräaikaisen maan läjityksen. Ja tää määräaikaisuus on 

kestänyt jo yli 30 vuotta. Se alue on täyttymässä ja lupa päättymässä vuonna 22. 

Kaupunki haki keväällä 20 uus, uutta lupaa maanläjityksen jatkamiseksi vielä 20 vuotta 

eteenpäin. Ympäristölautakunta oli onneksi sitä mieltä, että lupa olisi syytä antaa vain 

10 vuodeksi ja että sinä aikana olisi syytä etsiä maan läjitykselle muita mahdollisia 

paikkoja. Tää Petikon alue on Länsi-Vantaan ulkoilun helmi ja toivottavasti 

Petikonhuippu saadaan mahdollisimman pian maakuntakaavan ja yleiskaavan 

mukaiseksi virkistys- ja ulkoilualueeksi. Se nimittäin on ihan loistava paikka Vantaan 

pisimmille kuntoportaille. 

Kiitos. 

1:29:03.7 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Kiitos, puheenjohtaja.  
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 Valtuutettu Kaukola veikin sanat suustani eli totesi juuri tämän mitä olisin 

itsekin ottanut esille. Eli nimenomaan todettiin siellä kaupunginhallituksessa, että joka 

jotta joka ikisen valtuutetun ei tarvitse tehdä sitä omaa valtuustoaloitetta sitä lähimmän 

mäkinyppylän kuntoportaista niin tehdään kaupunkitasoinen selvitys ja tehdään se 

ennen kaikkea yhdistäen tavallaan tää meidän liikuntaosaaminen. Katson 

apulaiskaupunginjohtaja Åstrandin suuntaan tähän tekniseen osaamiseen ja sitten taas 

Westlinin puolelta eli tavallaan nämä molemmat asiat tulee huomioitua, jotta 

tunnistetaan ne hyvät paikat näillä näille tuleville kuntoportaille. Ja sitä mukaan kun 

rahaa saadaan niin sitten voidaan toteuttaa niitä tietyssä järjestyksessä. No, se 

priorisointi tulee varmaan sitten olemaan se, kun saadaan selvitys valmiiksi niin 

varmaan olla yksimielisiä siitä sitten, että mitkä ne potentiaaliset sijainnit on, mutta 

käydään sitten oma tappelu siitä, että missä järjestyksessä niitä toteutetaan. Mutta en 

nyt halua ruokkia enemmän tätä itää vastaan Länsi-Vantaa keskustelua, mutta sen 

verran huomautan, että kyllähän länsivantaalaisilla tilanne on ollut vuosikaudet 

parempi, koska he ovat voineet käydä siinä Maltsunmäessä Malminkartanossa, 

kartanossa käyttämässä niitä portaita. Ja vaikka puhutaan, ettei ole ilmaisia lounaita 

niin kannustan kyllä kaikkia länsivantaalaisia mahdollisimman paljon kuluttamaan niitä 

Malminkartanon portaita, koska hyödyt tulee Vantaalle, mutta kulut tulee Helsingille.  

1:30:30.5 Valtuutettu Kai-Ari Lundell 

Kiitos puheenjohtaja.  

Tämähän vaikuttaa juhlapäivältä. On pakko hyvinkin voimallisesti yhtyä 

valtuutettu Ulla Kaukolan ajatuksiin siitä, että portaat sijoittaa myös sinne Petikkoon. 

Mutta en voi myöskään millään tavoin kieltää valtuutettu Rokkasen ajatuksia, et sieltä 

tuli ihan asiaa, että ainahan näitä pitää priorisoida näitä asioita. Mutta pikkuhiljaa.  

Kiitos, Ulla. 

1:31:10.5 Valtuutettu Markku Weckman 

Arvoisa puheenjohtaja.  

Kävin tänään viimeksi Möskärin kuntoportailla ja ilokseni olen voinut 

todeta, että siellä on varsin runsaasti käyttäjiä. Ja aivan erikoinen kiitos liikuntatoimelle 

siitä, että sinne kuntoportaiden yläpäähän on saatu tämmöinen ulkokuntoilun 

kuntosali. Aivan erinomaiset laitteet, käyttöä kestävät, helpot käyttää ja tuota kaikin 

puolin toimiva kokonaisuus. Näen mielelläni, että näitä rakennetaan eri puolille 
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 kaupunkia, mutta niin kuin tässä on aikaisemmin tullut jo esille, tehdään se 

suunnitelmallisesti, kokonaisvaltaisesti. Ja mun mielestä Vantaan 

liikuntapaikkaohjelmassa on jo näitä asioita tarkasteltu ja uskon, että se nyt tulee niin 

kun tarkemman syynin kohteeksi. Kannatan tätä ajatusta, että tehdään niitä sinne 

missä niitä tarvitaan ja parannetaan kansan kuntoa myöskin tällä tavalla. Ja Helsinki 

tietysti käytettävissä niin, niin tuon Malminmäen kun tämän Paloheinänkin osalta, se 

on tuossa rajan tuntumassa.  

Kiitoksia. 

1:32:31.1 Valtuutettu Sari Multala 

Kiitos arvoisa puheenjohtaja.  

Ei voi kuin yhtyä, yhtyä näihin edellisiin puheenvuoroihin siinä, että 

varmasti on paikallaan nyt selvittää tarkemminkin, että missä meillä olisi 

mahdollisuuksia laajentaa tätä kuntoporras tarjontaa niin sanotusti. Itse kävin myös 

Möskärinmäellä viimeksi viime viikon tiistaina ja vaikka oli kauhea kaatosade niin kyllä 

siellä silloinkin porukkaa oli. Oli ja todella siitä pitää myös kiitokset antaa, että ympäri 

Vantaata nyt näitä laadukkaita ulkopunttisaleja on myös tullut enemmän viime, viime 

vuosina. Ehkä sellainen huomio vaan tähän, että oon itsekin yrittänyt tarjota erilaisia 

kohteita lisäportaille ja usein vastauksena on, että ei ole riittävää korkeuseroa tai, tai 

sitten mietimme jotain muuta paikkaa tai juuri jotain muita syitä mitä taustalla on, ettei 

voida kuntoportaita juuri sinne paikkaan jota kukin valtuutettu haluaisi. Niin kuitenkin 

aattelen niin, että on erittäin hyvä, että tää selvitys tulee. Mut sitten ehkä siinä olisi 

hyvä myös käydä läpi niitä paikkoja, joita ehkä nyt ehdotuksina on tulvinut 

kaupunkiympäristön ja liikuntapalveluiden toiminta-alueelle. Ja myös ehkä käydä läpi, 

että miksi tietyt paikat eivät sitten sovellu, jotta se keskustelu on sitten helpompaa kun 

näemme ja sen priorisointia. Sitten toisaalta ehkä myös tuon sen esille, että musta 

tuntuu, että aika usein ajattelemme, että kuntoportaiden pitäisi olla sellaisia, että niissä 

se hyväkuntoinenkin hengästyy, kun pari kertaa kävelee ne ylös ja alas. Mutta meitä 

on erilaisia liikkujia kaupungissa ja uskon, että hieman lyhyemmistäkin ehkä vielä 

hieman loivemmistakin portaista olisi iloa monille kaupunkilaisille, jotka eivät 

välttämättä sitten niitä pitkiä portaita jaksa montaakaan kertaa ylös kivuta. 
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13 Vastaus valtuutettu Jari Jääskeläisen ja 15 muun valtuutetun 

aloitteeseen kuntoportaiden saamiseksi 
Päiväkumpuun 

 

1:35:31.3 Valtuutettu Jouko Jääskeläinen 

Tuli oikein hyviä vastauksia, tuli sieltä. Päiväkummun mäkihän on vain 10 

metriä korkee. Se oli todettu kaupungin vastauksessakin. Mutta siinä ois ajatuksena, 

et voisi kehittää jotain muutakin kun 10 metrin portaat yhteen suuntaan, levennetään 

kaide väli. Se on niin kun ovaalirata sitten. Siinä voi Päiväkummun koululaiset ottaa 

omia ryhmäkuvia koulussa, luokkakuvat eri portaille, Korson mieslaulajat Tapani 

Mäkisen johdolla voisivat tulla aariaa laulamaan siihen Itsenäisyyspäivänä siihen. Tää 

vain mielikuvitus on vaan rajana, että ehdottaisin edelleen, että kannattaa miettiä.  

Kiitos. 

1:36:16.0 Valtuutettu Eeva Tikkanen 

Arvoisa puheenjohtaja.  

Hyvät valtuutetut.  

On ilo huomata, että Päiväkumpu saa tällaista huomiota valtuustosalissa 

ja hyvin tiedetään, että valtuutettu Rokkanenkin on sieltä kotoisin, joten tämä varmasti 

laajalti salin laidasta toiseen tämä teema kiinnostaa. Meille päiväkumpulaisille olisi 

riittänyt matalammatkin kuntoportaat, vaatimattomina olisimme tyytyneet niihin ja 

tyytyisimme. Itse ajattelin tarkastella tätä asiaa, ei pelkästään kuntoportaan 

näkökulmasta, vaan ylipäätänsä tällaisesta asukaslähtöisyyden ja osallisuuden 

näkökulmasta. Tässähän on paljon niinku semmoista symbolistakin viestiä, että 

asukkailla on halu vaikuttaa omaan kaupunginosan kehittämiseen. Ja 

valtuustosopimuksessa me ollaan sitouduttu kehittämään myös vanhoja lähiöitä. 

Päiväkummun omakotiyhdistys teki jo tämän vuoden keväällä neljä kirjelmää 

kaupungille koskien ulkoilureittien kehittämistä Päiväkummun alueella. 

Hiihtolatuverkoston osalta, talvikunnossapitoa, tietyn suositun jalkakäytävän pätkän 

korjaamisesta, teiden tulikin- Peijaksentien ja Päiväkummuntien tuota kehit-, 

korjaamisesta. Elikkä nämä kaikki on tullut ymmärtääkseni bumerangina takaisin, 

joten haluaisin vaan tuoda esille sen huolen, että esim. Päiväkummussa ollaan 

vuosikymmeniä toivottu jo Lahden tieväylän varteen meluvallia ja tällä hetkellä 
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 heikentynyt julkinen liikenne keskusteluttaa tosi paljon. Esim. Lumon lukioon menevät 

lukiolaiset niin heidän reitti on heikentynyt huomattavasti sinne. Eli toivoisin, että 

valtuusto kiinnittää huomiota siihen, että tämmöinen asukaslähtöisyys, asukkaiden 

osallisuus, se ne huolet mitä tuodaan esille eri kaupunginosissa niin, että niihin aidosti 

kiinnitetään huomiota. Ja ite suosit-, kannattaisin myös täällä esimerkiksi 

kaupunkiosaisia asukasiltoja, joissa asukkailla olisi ihan aito mahdollisuus tuoda 

heidän toiveitaan esille ja niihin aidosti vastattaisiin. Mutta jäädään odottamaan miten 

asia kehittyy. 

1:38:41.6 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Kiitos puheenjohtaja.  

Nimi mainittiin, niin ihan lyhyesti vaan kommentoin, että, että onneksi 

Päiväkummussa on kas-, hienosti viime aikoina muun muassa joen vartta kehitetty ja 

virkistysreittei siinä eli pääsee sillan kautta myös Rekolan ja Päiväkummun kummun 

yli. Ja mulla on semmonen haave, et jossain vaiheessa tota meidän vastikään 

Vantaanjokee, että Keravanjokee yhä voimakkaammin voidaan hyödyntää meidän 

virkistyksessä. Eli mitä pidempiä lenkkejä voidaan niitä pitkin juosta niin sen parempi. 

Ehkä joskus jonain päivänä vielä Vantaan maraton menisikin pelkästään, tota pitäs 

mennä Keravanjoen maratoni, et voi juosta sitä joenvartta pitkin vaikkapa 20–40 

kilsaa. Ja haastan heti mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, jos tää toteutuu 

jossain vaiheessa. 

1:39:35.1 Valtuutettu Juha Järä 

Kiitti, puheenjohtaja.  

Itse vanhana Alakulomäen asukkaana haluaisin kiinnitettävän huomion 

myös tuonne siihen Kulomäen täyttömaan tulevaan niinku käyttökohteeseen. Siellä on 

huikean korkea mäki ja Elmon tuleva urheilupuisto tulee olemaan lähellä, jotenka se 

tulee kannattaa ottaa huomioon. Päiväkummun asioista haluaisin mainita, että siellä 

sijaitsee vähän ränsistynyt frisbeegolfrata, joka vois liittyy tähän hankkeeseen. 

Pistetään se kuntoon. Se on asukasyhdistyksen ilmeisesti tekemä, mutta siinä voisi 

kaupunki vähän muutaman tuhannella eurolla saada hyvän käyttökohteen.  

Kiitos. 
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14 Vastaus valtuutettu Jari Jääskeläisen ja kahden muun 

valtuustoaloitteeseen Varian opiskelijoiden 
harjoittelupaikkojen lisäämiseksi Vantaan 
kaupungin rakennuskohteissa 

 

1:40:53.6 Valtuutettu Jouko Jääskeläinen 

Puheenjohtaja.  

Kiitos, arvoisa sihteeri.  

Ja kiva nähdä uutta valtuustoa, ei muuta kun onnittelut kaikille. Täällä on 

mukava olla, hyviä keskusteluja. 

Mutta itse aiheeseen. Varian tekniikan alan rakennus-, maalaus- ja 

talotekniikan opiskelijoille ei aina löydy harjoittelupaikkaa. Näin ollen opiskelijoiden 

valmistautuminen saattaa viivästyä tai pahimmillaan se on johtanut opintojen 

keskeyttämiseen. Varian keskeyttämisaste on 20 %. Aivan liikaa. Korona-aika ja 

etäopiskelu ovat entisestään pahentaneet opiskelijoiden tilannetta. Me allekirjoittaneet 

esitimme, että Vantaan kaupunki ottaisi kaikkien omien rakennushankkeiden 

urakkasopimukseen kirjauksen, joka velvoittaisi rakennuskohteen pääurakoitsijaa 

ottamaan työmaille Varian talotekniikan opiskelijoita työssäoppimisjaksolle. Ja olisi 

tärkeää, että Vantaan kaupunki suosittaa, että pääurakoitsija kirjasi tämän ehdon 

myös omiin alihankintasopimuksiin, niin kuului aloite. Kaupunkiympäristötoimiala ja 

ammattiopisto Varia yhteisenä vastauksessaan toteavat seuraavaa. Rakennusalalla 

on suuri pula osaavasta työvoimasta, fakta. Rakennusalaan liittyvän osaavan 

työvoiman varmistaminen ja alan työvoiman näkökulmasta ammattiin opiskelevien ja 

työelämässä oppimisen mahdollisuuksia tulee tukea, just näin. Työelämässä 

oppimisen jaksot vaihtelevat 4 ja 20 viikon välillä riippuen alasta ja opiskelijan 

vuosiluokasta. Tässä pitää hiukan selventää sitä, se aina ei ole niin. Ammatillinen 

koulutusreformi teki sen, että työssäoppimisjaksot koulutussopimuksella tai 

oppisopimuksella voi olla kahden tai kolmen päivän mittaisia tai viikon mittaisia. Ei 

tarvitse olla noin pitkiä. Itse sain kuukausi, kaksi sitten yhden varialaisen neljäksi 

päiväksi helsinkiläiselle yhdelle raidehankkeelle, yksi päivä meni koulutuksessa. Siinä 

joutuu työmaaperehdytyksen yhteydessä käydä myös Väyläviraston 

työturvallisuuskortti-koulutus siinä ja työmaaperehdytys kaikkineen ja tutustuminen 

työmaihin. Kolme päivää hän työskenteli sitten ammattilaisen työpaikkaohjaajan 
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 matkassa ja suoritti sitten oman Hoksin mukaisen, elikkä ammattiin opiskelevan 

tällaiseen koulutussuunnitelman näyttöjen mukaisen näytön. Elikkä yksi näyttö, ei 

tarvitse olla jakso sen pitempi. Alalla toimivat yritykset ovat vahvasti siirtyneet 

aliurakkasopimukseen perustuvaan rakentamisen tapaan, jolloin useasti 

pääurakoitsija [puheenjohtaja: puoli minuuttia] hoitaa niin sanotusti omalle 

henkilöstölle työmaan hallintoa hankintojen johtamiseen liittyviä tehtäviä. 

Pääurakoitsijoilla on nykyäänkin edelleen hyvin paljon omaa työvoimaa. Ja tota tää on 

erittäin hyvä sitten loppujen lopuksi tää vastaus, mutta suositusta olisin halunnut vielä 

tehostettavaksi. Ei muuta, kun annetaan varialaisille työtä, että kaupunkiympäristöön 

tulevat rakentajat kiittävät. 

Kiitos. 

 

12 Vastaus kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän ja 36 muun 
valtuutetun aloitteeseen aurinkopaneelien 
saamiseksi julkisten rakennusten katoille 

 

1:45:01.3 Valtuutettu Tiina Tuomela 

Kiitos puheenjohtaja.  

Haluamme kiittää hyvästä ja laajasta vastauksesta tähän 

aloitteeseemme. On tärkeää ottaa todellakin kaikki keinot käyttöön 

hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. On myös hienoa, että 

uudisrakentamisessa paneelien asennus on jo helpompaa ja huomioidaan jo 

hankkeen kuluessa. Mutta nimenomaan tätä jälkiasennuksen rahoitusta meidän tulee 

toki edelleen selvittää ja mahdollisesti huomioida tulevissa budjeteissakin. Lisäksi 

haluaisin huomioida, että tätä aloitetta allekirjoituksineen ei ollut liitteenä esityslistassa 

ja toivomme sen lisättävän sitten pöytäkirjaan liitteenä.  

Kiitos. 

1:45:53.7 Valtuutettu Mikko Viilo 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut.  



  

 

27 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
[15.11.2021] 

 Kiitos kristillisdemokraateille aloitteesta ja kiitos kaupungille 

seikkaperäisestä vastauksesta. Uusiutuvan energian käytölle on ekologiset ja 

taloudelliset perusteet. Mä puhun tästä taloudellisesta kannattavuudesta hiukan lisää. 

Siitä puhuttiin tuossa vastauksessa aika vähän. Pari läheistä referenssia. Helsingin 

kaupunki uutisoi helmikuussa otsikolla Aurinkosähkö tuli kouluihin, kirjastoihin ja 

kerrostaloihin. Nettijutussa mainitaan, että aurinkovoimalan takaisinmaksuaika on 

viitisentoista vuotta, samana päivänä ilmestyneessä videossa sanottiin 10. Toinen. 

Vantaan energia uutisoi 2019 kahden aurinkovoimalan asennuksista omien 

kiinteistöjen katolle, takaisinmaksuajaksi sanottiin alle 10 vuotta siinä tapauksessa. 

Muodostuu kuva, että hyvässä kohteessa takaisinmaksuaika on 10 vuoden luokkaa. 

Se on tosi kannattavaa, kun voimalan käyttöaika on paljon pidempi. Kaikki kohteet 

eivät toki ole hyviä. Se riippuu muun muassa aurinko-olosuhteista ja tarvittavissa 

rakennustöistä niin kun tässä vastauksessa tuotiin hyvin esiin. Meidän ihmiskuntana 

pitää remontoida meidän energiajärjestelmät täydellisesti ja haaste on valtava. Yksi 

toivoa antavista luonnon tieteellisistä faktoista on, että maan pinnalle tulevan 

auringonsäteilyn teho ylittää ihmiset, ihmiskunnan tämänhetkisen tehontarpeen noin 

kymmenentuhatta-kertaisesti. Aurinkosähkö on vain pieni osa ratkaisua tämän tehon 

valjastamiseksi. Ja vantaalainen aurinkosähkö on aivan pikkiriikkinen osa, mutta se 

on askel oikeaan suuntaan. Potentiaaliset asennuskohteet on meillä pitkälti 

hyödyntämättä niin kuin tästä vastauksesta käy ilmi. Onkin loogista, että 

aurinkosähkön hyödyntäminen on Vantaan resurssiviisauden tiekartassa. On 

kuitenkin epäloogista ja meidän taloudellisen kestävyyden strategian vastaista, että 

aloitevastauksen mukaan ei ole budjettia aurinkosähkön toteuttamiseen vanhoihin 

rakennuksiin. Tätä pitäisi miettiä uusiksi. On hienoa, että aloitteeseen osallistuttiin niin 

laajasti. Nyt, jotta päästään yhdessä eteenpäin kannustan ryhmiä esittämään ensi 

vuoden talousarvioon lisäbudjettia [puheenjohtaja: puoli minuuttia] energiaremonteille 

joko uusiutuvaan energiaan yleisesti tai korvamerkittynä aurinkovoimaloihin. 

1:48:55.9 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Kiitos, puheenjohtaja.  

Kiitos hyvästä aloitteesta, kiitos valtuutettu Viilolle hyvästä 

asiantuntevasta puheenvuorosta. Ehkä jonkin verran jatkaisin tästä rahoituspuolesta. 

Eli tässä nyt on sekä aloitteessa että vastauksessa on aika paljon keskusteltu siitä, 

että kaupunki nimenomaan investoisi ja rakentaisi omaan taseeseensa nää 
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 aurinkovoimalat. Mutta se ei suinkaan oo ainut vaihtoehto, vaan yhä enemmän on, on 

yleistymässä sellainen, että haetaan yksityisiä toimijoita, joille kaupunki luovuttaa 

omista kiinteistöistään juuri niitä hyvin aurinkovoimalle soveltuvia paikkoja. Sen 

jälkeen yksityinen toimija tulee ja toteuttaa elinkaarimallilla sen aurinkovoimalan ja 

kaupunki sitoutuu ostamaan sen sähkön tietyn aikaa itselleen siit voimalasta. Koska 

meidän investointibudjetti ei anna hirveän paljon tilaa lisätä näitä investointeja, mutta 

kuitenkin sitä sähköä pitää, pitää jatkossakin kouluissa, päiväkodeissa ja muissa 

tiloissa ostaa. Niin lähillä tavallaan tämmöset pitkät sähkön ostosopimukset voi olla 

yksi ratkaisu miten me voidaan hyödyntää yksityistä pääomaa ja tavallaan, että kautta 

myöskin edistää näitä meidän hankkeita. On myös semmoinen harhaluulo, että usein 

ajatellaan, että aurinkovoimala on huoltovapaa. Ja nyt kun meillä alkaa olee joitain 5–

10 vuottakin vanhoja aurinkovoimaloita Suomessa, niin havaitaan, että se 

myyntipuheen huoltovapaus tuleekin vähän vastaan äkkiä. Eli jos siellä on tullut tai 

hyvänkin tavallaan, hyvin sijoitetun aurinkovoimalaankin sähkön tuotanto voi hyvinkin 

nopeasti heikentyä, jos siellä on jonkin tyyppisiä mahdollisia rakenteellisia ongelmia 

tai kulumia tai, tai pölyä tai likaa, niin se laskee niitten paneeleiden, paneeleiden 

tuottaman sähkön määrää. Senkin takia voi olla järkevämpää ehkä pohtia mallia, 

missä kaupunki ei itse ala pyörittämään aurinkovoimaloita vaan voidaan ulkoistaa 

tälläkin toimialalla joka on erikoistunut tähän toimintaan. 

1:50:52.2 Valtuutettu Hussein al-Taee 

Puheenjohtaja. 

Kollegat.  

Tota lähtökohtaisesti olen vahvastikin sitä mieltä, että, että meidän on 

löydettävä sellaisia vaihtoehtoisia energiamuotoja, joilla me pystyttäisiin omaa 

riippuvuuttamme fossiilisista ja hiilestä ylipäänsä vähentää. Erityisesti tähän liittyy 

myös kv-kysymys, joka liittyy esimerkiksi siihen, että kuinka paljon ostamme sähköä 

Venäjältä, se on noin 9 % koko Suomi. Josta moni maakunta tällä hetkellä pohtii tätä 

kokonaistilannetta ajatellen. Mutta varsinainen syy minkä takia mä pyysin tän 

puheenvuoron johtuu ihan niistä aurinkoenergia kennoista. Meillä on useampi 

tutkimus, joka on osoittanut, että nää kennot valmistetaan noin 90-prosenttisesti 

alueella Kiinassa, jossa tapahtuu uiguurien keskitysleireissä tapahtuvaa pakkotyötä. 

Ja näin ollen olen huomannut, että tässä vimmassa mikä on täysin sallittua ja hyvää 
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 muuttaa tätä energiariippuvuutta fossiilisista uusiutuvaan, niin olemme saattaneet niin 

sähköautoja lobatessa kuin aurinkovoimaa lobatessa niin saattaneet joitain henkilöitä 

ja ihmisiä joissain maissa sellaseen tilanteeseen, että heidän ihmisoikeutensa eivät 

ole enää toteutuneet. Tässä toivon, että kun Vantaalla mietitään aurinkokennoja, 

mietitään tulevaisuudessa myöskin sähköautoja ja niitten tukemista, niin katsotaan 

myöskin se impakti, siis todellinen tila koko siitä arvoketjusta ja tässä kohtaa erityisesti 

myös ihmisoikeuksia kunnioittaen. 

 

16 Vastaus Anniina Kostilaisen ja Karita Orlandon sekä 33 muun 
valtuutetun aloitteeseen kesäterassikokeilun 
käynnistämisestä Vantaalla 

 

1:53:20.3 Valtuutettu Carita Orlando 

Kiitos puheenjohtaja.  

Tää aloitteen vastaushan on vähän myöhässä. Jos aattelee viime kesää 

tai mennyttä kesää, mutta ei yhtään myöhässä, kun katsotaan jo ensi kesää kohti. Me 

tehtiin tää valtuutettu Kostilaisen kanssa tää alote silloin huhtikuussa ja, ja kun tämä 

aloite oli jätetty niin ei mennyt kun muutama päivä niin Vantaan Sanomissa oli juttu, 

että tämmöinen kesäterassi on tulossa. Olisi hienoa ottaa tästä kunnia itselle ja todeta, 

että aivan oli tän aloitteen ansiota, mutta kyllä tää oli jo kaupungin rattaissa pitkällä 

etenemässä tämä, tämä terassi siinä kohtaa kun me tää aloite tehtiin. Tämä Tikkurilan 

suurterassi patio herätti ansaitusti vilkasta keskustelua ja itse kesäterassi oli asukkaille 

ja asiakkaille hieno paikka. Se oli viihtyisä ja melko siisti, hiukan oli kuulemma vaikea 

löytää henkilökuntaa aina kiireellisimpiin hetkiin. Mutta sen sijaan terassihanke oli 

valitettavasti märkä rätti vantaalaisia ravintolayrittäjiä kohtaan. Hankkeen 

toteuttaminen annettiin yhtiölle, joka perustettiin vain tätä varten, kun yrittäjä osasi sitä 

oikealla hetkellä ehdottaa. Se oli tietysti hienosti hienoa, että se nopealla aikataululla 

saatiin, se elävöitti todellakin Tikkurilaa. Tämmöisen lyhytaikaisen kesäteat-, 

kesäterassin tuotto ja kate tehdään alkoholin myynnillä. Suomessahan 

ruokaravintolan saa kannattavaksi, jos volyymia on tarpeeksi tai ruoan lisäksi 

myydään viinaa. Koska tän terassin anniskeluoikeudet oli annettu yhdelle toimijalle, 

niin se johti siihen, että paikalle tuotiin viinarekka, josta myytiin bulkkia. Ei ollut 



  

 

30 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
[15.11.2021] 

 pienpanimoiden tuotteita, oluita tai viinilistaa tarjolla. Harmaata lonkeroa kyllä löytyi ja 

koska se on volyymituote niin sitä kannatti myydäkin. Ruoan myynti oli an-, as-, 

annettu useille eri toimijoille pieniin kioskeihin, joista sitten osa joutuikin lopettamaan 

kesken kesän. Ruokaa tarjoavat yrittäjät eivät pysyneet, koska toiminta ei ollut heille 

kannattavaa. Itse terassi oli kesällä mukava paikka. Kävin siellä itsekin muutaman 

kerran ja huomasin, että muutama muukin tässä valtuustosalissa ollut vietti siellä 

kesäiltaa. Mä toivon, että me saadaan kesäterassi ensi kesänäkin, mutta toivottavasti 

paremmalla ruoka- ja juomatarjonnalla. Ja siten, että mahdollisimman monella 

yrittäjällä on oikeasti mahdollisuus tehdä siellä kannattavaa bisnestä. Jos se 

toteutetaan [puheenjohtaja: puoli minuuttia] yhden operaattorin mallilla, se on helppo 

toteuttaa. Mutta jos yksi operaattori hallinnoi anniskelua niin alueelle ei saada 

vaihtelevaa laadukasta ja monipuolista tarjontaa. Aloitevastauksessa todetaan, että 

syksyn -21 aikana tullaan käymään vuoropuhelua paikallisten alan yrittäjien kanssa. 

Tätä ei ole vielä aloitettu, joten toivon, että se mahdollisimman pian aloitet-, aloitetaan 

ja käydään aidosti keskustelua yrittäjien kanssa.  

Kiitos. 

1:56:34.0 Valtuutettu Juha Järä 

Kiitos puheenjohtaja.  

Haluaisin tässä terassikeskustelussa nyt kiinnittää huomion osittain siihen 

menneeseen, että siellä sai yrittäjä, joka huhtikuussa vasta alkoi tälle siis tähän 

kyseiselle ravintola-alalle, perusti yrityksen niin sai tämmösen hyvän diilin ja nyt 

saamieni tietojen mukaan tämmönen merkittävä uusi terassi mikä on tulossa 

Tikkurilan tuonne jokivarteen, niin kysymyksessä tulee olemaan sama yrittäjä. Hän on 

ainoana tuonut siis siihen kilpailutukseen ja voittanut sen. Tässä olisi ehkä vähän syytä 

nyt miettiä sitä, kun tässä vastauksessa todetaan, että kehitetään näitä, näitä tota 

prosesseja niin tota ehkä vähän kuntalaisten kannalta ottaa sinänsä hyvään 

hankkeeseen että me saadaan tonne vetovoimaiselle paikalle joen varteen niin kuin 

saunaravintola, niin se että miten me saatais useampi niin kun kilpailutarjous. Että 

silloin saatais rahoille ehkä vähän paremmin vastiketta, voisin kuvitella ainakin näin. 

Ja tota silloin näitä yrittäjiä ehkä voi saada niin kun lisää sitten, ettei se menisi taas 

tälle samalle yrittäjälle, joka tota nappasi tässä hyvät jackpotin. Eli vähän kaipaisin 

semmosta reiluutta ja vähän semmosta jotenkin niin kun, et miten me saatais tää draivi 
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 tähän asiaan sillä tavalla, et paikalliset yrittäjät heräis näihin mahdollisuuksiin ja, ja 

ehkä muuallakin saunayrittäjä täällä Suomen maassa on, on mitkä vois tota ottaa 

kopin tästä asiasta. Et ehkä tässä, kun tätä asiaa tässä vielä pyöritellään, niin 

kannattaisi vähän miettiä, että voisko tälle vielä jotain tehtävissä. 

Kiitos. 

1:58:22.0 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Kiitos puheenjohtaja. 

Ihan lyhyesti tähän. Sinänsä ajattelin, että meidän kannalta on tosi hyvä 

tilanne, että me saatiin siihen yksi tosi hyvä ehdotus siihen jokivarteen. Ja tota tietysti 

totta kai ois kivaa, et jos kaikkiin missä Vantaalla haetaan toimijoita, niin saatais paljon 

hakemuksia ja ilmoittautuneita. Mutta täytyy muistaa minkälaista pandemiasta 

toivutaan. Se varmaan vaikuttaa siihen, että tuli vähän vähemmän ideoita. Mutta 

ajattelen ykskin hyvä tässä tapauksessa riittää ja käsitykseni mukaan kyse on kyllä 

ihan vantaalaisesta yrittäjästä. Ja toivon mukaan tämä on semmoinen hanke, joka 

edesauttaa sitä, että myös vastaaviin innostuu muut yrittävät lähtee mukaan. 

 

17 Vastaus valtuutettu Antero Eerolan ja 15 muun valtuutetun 
aloitteeseen omaishoidon tukeen palautettava ylin 
maksuluokka 

 

1:59:41.1 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja.  

Tämä aloite on tehty siksi, että oma-, omaishoitajat tarvitsevat oikeutta 

Vantaalla. Omaishoitajat tekevät koko yhteiskunnan kannalta inhimillisesti, 

sosiaalisesti ja taloudellisesti arvokasta työtä. Suomalaisen yhteiskunnan tapa tukea 

tätä arvokasta työtä tekeviä ihmisiä on ollut järjestää heille omaishoidon tukea. 

Omaishoitajien palkkio on vain osa omaishoidon tuen kokonaisuutta, johon kuuluvat 

myös hoidettavan palvelut, omaishoitajan vapaat sekä hänen hoitotehtäväänsä 

tukevat palvelut. Vantaalla on valitettavasti tässä suhteessa kuitenkin tehty erikoisia 

ratkaisuja. Joitain vuosia sitten kaupunki päätti lakkauttaa omaishoidon korkeimman 

palkkioluokan. Lakkauttamista perusteltiin aikanaan sillä, että sen saajat tarvitsevat 
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 runsaasti muitakin palveluita, jolloin sen kohdentumista ei pidetty 

tarkoituksenmukaisena. Tämä perustelu on hyvin outo, sillä kaikki muut Suomen, 

Suomen suuret kaupungit, siis kuusi suurinta, Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja 

Oulu maksavat omaishoidon ylintä palkkiota. Ylintä palkkiota maksavat myös kaikki 

Vantaan lähikunnat esim. meidän tuleva sote-, sote-kumppanimme Kerava. Sitä 

maksetaan myös Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä, johon kuuluvat Hyvinkää, 

Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. On erittäin epätodennäköistä, 

että me Vantaalla olisimme tässä asiassa yksin oikeassa ja kaikki muut olisivat 

väärässä. Omaishoito kosk-, koskee suurta joukkoa suomalaisia. Omaishoitajien liiton 

lukujen mukaan pääasiallisessa huolenpito- ja auttamisvastuussa läheisistään on noin 

350 000 ihmistä. Kuntien kanssa varsinaisen omaishoitosopimuksen solmineita on 

sopimushoitajia on lähes 50 000. Tää tarkoittais Vantaalla laskennallisesti paria 

tuhatta ihmistä. No, nythän meillä muutenkin Suomessa hoitoala kärvistelee 

hoitajapulan kourissa ja myös tässä tapauksessa katse kääntyy omaishoitajien 

puoleen. Heidän työllään on iso taloudellinen merkitys. Kunnallisalan kehittämissäätiö 

julkaisi syyskuussa 2020 tutkimuksen, jonka mukaan omaishoidolle vaihtoehtoisen 

hoidon ja muiden palveluiden kustannukset olisi pelkästään ikääntyvien 

omaishoidettavien kohdalla noin kolme miljardia euroa. Myös Vantaan kohdalla se 

tarkoittaa siis valtavia summia rahaa, eli omaishoidolla säästetään. Se on inhimillisesti 

arvokasta työtä ja siksi meidän Vantaalla pitäisi ojentaa kätemme omaishoitajille. Tää 

kaupunginhallituksen vastaus aloitteeseeni on hyvä. Siitä huomaa, että se on 

perusteellisesti valmisteltu, mutta siitä puuttuu kuitenkin se tärkein johtopäätös. 

[puheenjohtaja: puoli minuuttia] Ja siksi esitän, että tää aloitevastaus palautetaan 

uuteen valmisteluun ja esitän palautusta sillä evästyksellä, että Vantaan kaupunki 

päättää palauttaa omaishoidon palkkion kolmannen palkkioluokan. 

2:02:38.9 Valtuutettu Pirkko Letto 

Kiitos puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Muut kuulijat. 

Kiitos vanhus- ja vammaispalveluille analyyttisesta vastauksesta liittyen 

omaishoidon tuen nykytilaan ja kehittämiseen. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä 

siitä, että omaishoitajat tekevät arvokasta työtä hoitaessaan läheisiään kotona. Työ 
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 vaatii sitoutumista ja läsnäoloa 24/7. Vantaalla on reilu tuhat omaishoitajaa ja 

sopimuksista 80 % kuuluu hoitoryhmään 1. Sosiaali- ja terveystoimen laatimassa 

vastauksessa arvioidaan, jos 3. palkkioluokka otettaisiin käyttöön, koskisi se arviolta 

noin 13 perhettä. 3. palkkioluokan perusteena tulisi olemaan se, että hoidettava täyttää 

tehostetun palveluasumisen kriteerit ja palvelujen järjestämiseen ta-, tapana omainen 

valitsisi omaishoidon tuen. Omaishoitoperheitä tuetaan hoitopalkkion lisäksi Vantaalla 

monin tavoin, kuten tässä edellisessä puheenvuorossa tuli ilmi, niin lakisääteisiin 

tukitoimin kuin Vantaan omin tukitoimin esim. palveluohjauksen ja lisävapaapäivien 

muodossa. Tämä monipuolinen tuki on tärkeä erityisesti omaishoitajien jaksamisen 

näkökulmasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli talousarvio, talousarvio 2022 

kokouksessa myös omaishoitoa ja lautakunta teki yksimielisesti seuraavan lisäyksen 

talousarviotekstiin, mikä on myös kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. 

”Kehitetään omaishoitajien palveluja sekä panostetaan omaishoitajien jaksamiseen. 

Omaishoitajien tarvitsemia tukitoimia ja palkkioita tarkastellaan valtakunnalliset 

linjaukset huomioiden kotona asumisen tueksi.” Tässä sosiaali- ja 

terveyslautakunnankin edellyttämässä kehittämistyössä tulee laatia selvitys ensi 

vuoden aikana omaishoidon tuen maksuluokista ja myöntämisen perusteista sekä 

hoitopalkkion suuruudesta ja tukitoimien laajuudesta siten, että se palvelee Vantaa-

Keravan hyvinvointialueen valmistelua. Tässä valmistelussa tulee ottaa huomioon ja 

arvioida myös omaishoidon 3. maksuluokka, mikä Keravalla on nyt käytössä. Asiasta 

ollaan jättämässä edellä mainitun sisältöinen pöytäkirjalausuma.  

Kiitos. 

2:05:39.1 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Jes, kiitoksia puheenjohtaja.  

Alkuun kiitokset aloitteen tekijälle valtuutettu Eerolalle ja myöskin hyvästä 

vastauksesta toimialalle. Kun puhutaan omaishoidon 3. palkkioluokasta, kuten tässä 

hyvinkin tässä vastauksessa tulee esille, niin kyse on hyvin vaativasta hoidosta mitä 

annetaan omalle omaiselle. Aikanaan kun tästä palkkio luo- luokasta Vantaalla 

luovuttiin, niin kyse ei ollut pelkästään tai käytännössä ei ollut niinkään säästötoimesta. 

Vaan sillä oli muutamia. Muistan itse siellä lautakunnassa vielä oli muutamia tapauksia 

missä tämä tuki oli myönnetty, myönnetty omaiselle, jonka lähiomainen oli, oli hyvin 

heikossa kunnossa. Ja oli tapauksia, joissa valitettavasti hoitajasta tuli hoidettava 



  

 

34 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
[15.11.2021] 

 myöskin sen vaativan hoidon, vaativan hoidon tota seurauksena. Mutta nyt kun tätä 

aloitetta lukee ja uutta informaatioo päi-, päivittää niin olen itsekin kyllä valmis 

miettimään tätä asiaa uudelleen ja arvioimaan sitä. Että varsinkin, jos ne paremmin 

vielä asiakasohjauksesta ja palveluohjauksesta tunnistetaan sellaiset perheet missä 

todetaan, että, että omainen kykee-, kykenee hoitamaan lähiomaistaan kotona ilman 

sitä vaaraa, että meillä on yhtäkkiä kaksi hyvin, hyvin vaikeasti hoidettavaa siinä 

kotitaloudessa, niin tää ajatus ja ajatus tän asian jatkoselvittelystä on mun mielestä 

kannatettava. Tässä on vain yksi ongelma. Omaishoidon tuki, se ei ole subjektiivinen 

oikeus. Meillä on tietty rahaa varattu tähän kaupungissa vuosittain ja sitten sitä rahaa 

aina jaetaan, jaetaan tota 1. ja 2., 2. tota luokkaan kuuluville henkilöille. Jos me nyt 

tällä hetkellä vaan tässä hetkessä päätettäisi, et meillä olisikin 3. luokka huomenna 

käytettävissä, niin se raha tarkoittais käytännössä, että meidän 1.  ja 2. luokkaan riittäis 

vähemmän rahaa. Sen takia ajattelen, että tässä tapauksessa kannatan hyvin 

valtuutettu Leton tuomaa ajatusta siitä, että otetaan tää asia jatkotarkasteluun ja voin 

oman ryhmäni puolesta todeta, että kokoomuksen valtuustoryhmä mielellään haluaa 

arvioida talousarvioneuvotteluissa tän jo talousarvioneuvottelussa arvioida tätä asiaa 

uudemman kerran. Milloin puhutaan euroista, mutta myöskin ihan yhtä lailla halutaan 

tämmöinen selvitys missä arvioidaan, et miten tää toteutetaan ensi vuoden aikana 

sitten tulevassa Vantaa-Keravan hyvinvointialueessa.  

Kiitos, puheenjohtaja. 

2:08:12.0 Valtuutettu Jussi Saramo 

Kiitos, kiitos puheenjohtaja.  

Valtuutettu Eerola hyvin perusteli, joten en lähde toistamaan vaan 

kannatan hänen tekemäänsä esitystä.  

Kiitos. 

2:08:50.4 Valtuutettu Suvi Karhu 

Kiitoksia puheenjohtaja. 

Ja kiitos valtuutettu Eerolalle tästä erittäin tärkeästä aloitteesta. Ja mun 

mielestä on tosi tärkeetä, että me tällä palauttamisella uudelleen valmisteluun 

lähetetään se signaali siitä, että kuinka tärkeää omaishoito meille jokaiselle on, että 

me osoitetaan se arvostus omaishoitajia kohtaan. Me puhutaan kuitenkin 
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 loppupeleissä todella pienistä rahasummista kaupungin koko budjetin mittapuulla siitä, 

että minkä verran tää 3. maksuluokka tulisi kaupungille maksaa. Mutta tärkeintä on 

lähettää se viesti ja signaali.  

Kiitos. 

2:09:37.7 Valtuutettu Sari Multala 

Ja arvoisa puheenjohtaja.  

Juuri palautukseen sen verran, että mielestäni tää aloitevastaus on täysin 

niin kun todella perusteellinen ja erittäin hyvä ja kiitän siitä ja myöskin valtuustoaloite 

on erittäin hyvä. Ja itse asiassa nopeammin kuin, kuin tämä valtuustoaloite olisi täällä 

uudelleen keskusteltavana ja se tulee varmasti meille pöydälle keskusteltavaksi 

talousarvioneuvotteluissa ja silloin se tulee nimenomaan siitä näkökulmasta, että me 

varmistaisimme, että se raha ei olisi pois mistään muusta, jos tavoitteena on se, että, 

että siis tai muista näistä maksuluokista, jos tavoitteena on siis se, että tämä tulisi 

siihen päälle. Ja sen vuoksi kannatan, että tämä aloitevastaus nyt hyväksytään ja 

keskustelemme tästä asiasta pikaisesti heti kun me talousarvioehdotukset meillä 

pöydällä ovat, aivan muutaman viikon kuluttua. 

2:13:54.3 Valtuutettu Siri Ahokas 

Voin siis äänestää.  

2:14:02.1 Valtuutettu Siri Ahokas 

No, niin loistavaa. Pahoittelen viivästystä, äänestän Jaa. 

2:14:57.1 Valtuutettu Minna Räsänen 

Puheenjohtaja. 

Arvoisa puheenjohtaja. Tuota tähän päätökseen liittyen niin meillä on 

valtuustoryhmien yhteinen.  

2:15:13.8 Valtuutettu Minna Räsänen 

Kiitos, puheenjohtaja.  

Joo, laskujeni mukaan, niin kaikkien valtuustoryhmien yhteinen 

pöytäkirjalausuma. 

2:15:41.8 Valtuutettu Minna Räsänen 

Kiitos puheenjohtaja.  
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 Elikkä valtuustoryhmien yhteinen pöytäkirjalausuma tähän aiheeseen. 

Että ensi vuoden aikana tulee laatia selvitys omaishoidon tuen maksuluokista ja sen 

myöntämisen perusteista sekä hoitopalkkioiden suuruudesta ja tukitoimien 

laajuudesta siten, että linjaus palvelee Vantaa-Keravan hyvinvointialueen valmistelua. 

Tässä valmistelussa tulee arvioida myös omaishoidon 3. maksuluokka, mikä Keravalla 

on nyt käytössä. Tämä siis kaikkien valtuustoryhmien yhteisenä pöytäkirjalausuntona 

tähän päätökseen.  

Kiitos, puheenjohtaja. 

 


