
  
 

   
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
10.06.2021 

 
 

 

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 
Kokouspuheenvuorojen litteraatti 
Kokousaika: 10.06.2021 klo 17 
Kokouspaikka: kaupungintalo, valtuustosali (Asematie 7, 01300 Vantaa) ja Teams. 
 
 
Litteraattiin on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joista on käytetty 
puheenvuoro. 
 
 

  



  

 

1 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
10.06.2021 

 
 

Sisällysluettelo 

[Esityslistan asiakohta] ................................................Error! Bookmark not defined. 

[Puheenvuoron pitäjän nimi].....................................Error! Bookmark not defined. 

[Puheenvuoron pitäjän nimi].....................................Error! Bookmark not defined. 

[Esityslistan asiakohta] ................................................Error! Bookmark not defined. 

[Puheenvuoron pitäjän nimi].....................................Error! Bookmark not defined. 

 

  



  

 

2 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
10.06.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[0:00:00.0-0:18:27.9, hiljaisuutta, sivuavaa keskustelua] 

0:18:27.9 Carita Orlando 

Kello löi 17, elikkä, elikkä nyt voidaan alottaa. Tervetuloa, kaikki, va-, 

kaupunginvaltuuston selostustilaisuuteen ja kyselytunnille. Ihana aurinkoinen päivä; 

toivottavasti jotkut teistä istuu, öö, tota, ulkona, nauttii ulkoilmasta. Niilo näyttää olevan 

jossain vähän eksoottisemmassa paikassa. Tänään meil on ohjelmassa kaks-, kahden 

tutkimuksen tulokset, ja sit on ti-, tota, kaupunginjohtajan tilannekatsaus 

koronapandemiaan. Ja sitten, öö, kysymykset, kyselytunnille saapuneet kysymykset. 

Ja tässä alussa sanon nää muutamat asiat, jotka varmaan sitten Antti lopussa vielä 

toteaa, mut ehkä hyvä tulla kahteen kertaan. Valtuuston päätöstilaisuus, öö, on siis 

etätilaisuus 17.6., niin huomiseen asti voi siihen vielä ilmottautua; sähköpostiin on 

tullu, öö, linkki, tai kutsu. Sitten kaupunginvaltuuston sihteeristön nimi on vaihtunut 

päätösvalmistelutiimiksi, elikkä nyt sähköpostit tulee jatkossa YHT-

päätösvalmisteluosoitteesta. Ja sitten huomatkaa, että poikkeuksellisesti 

kaupunginvaltuuston ja hallituksen ens viikon kokoukset on tiistaina. Eikä, eikä 

perinteiseen tapaan maanantaina. Mutta, sitte voidaan alottaa. Hyvin on porukkaa 

paikalla vaalikiireistä huolimatta. Ja meil on ensimmäisenä tässä, öö, 

kuntapäättäjätutkimuksen tulokset vuodelta 2020, ja niitä meille tulee selostaa tutkija 

Siv Sandberg Åbo Akademista. Ja olin huomaavinani, että Siv on jo linjoilla, eli – 

0:20:25.7 Siv Sandberg 

Olen, olen täällä kyllä. 

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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 0:20:27.3 Carita Orlando 

Hyvä, hyvä. Elikkä tähän on 20 minuuttia varattu, öö, selostukseen, ja sitte jos vähän 

sinne kysymyksille ehkä aikaa, niin tuota, niin ole hyvä, lava on sinun. 

0:20:39.8 Siv Sandberg 

Kiitos, mä yritän, jos mä saan tämän jaettua. Näkyykö tämä esittely nyt teille? 

0:20:47.5 Carita Orlando 

Näkyy, joo. 

0:20:48.5 Siv Sandberg 

Kyllä. Eli hyvää iltapäivää minun puolesta. Olen Siv Sandberg, tutkija Åbo Akademista, 

ja on kiva olla teidän kanssanne Vantaalla, vaikka en ole siellä paikalla; kävin myös 

niinku neljä vuotta sitten selostamassa silloisen vastaavan tutkimuksen, ja Vantaa on 

pitkään ollut meidän tutkimuskuntamme tässä ohjelmassa Erilaistuva KuntaSuomi, 

josta myös niinku Marianne Pekola-Sjöblom kertoo hä-, hetken päästä. Tähän 

kuntapäättäjätutkimukseen olette itse vastanneet syksyllä elo-lokakuussa. Tämän 

otoskohderyhmä oli valtuustohallitus, lautakuntien puheenjohtajat ja kunnan 

johtoryhmä, eli tämä niinku suppea päätöksentekijäeliitti, ka- kaikista kunnista. 

Vantaan otos oli 80 ihmistä yhteensä; saatiin vas- vastauksia 36, eli vastausprosentti 

oli 45, mikä on vähän heikompi kun Vantaalla viime kerralla mut vähän parempi ku 

meidän kaikissa tutkimuskunnissamme. Tähän tutkimusohjelmaan kuuluu kaikkiaan 

43 kuntaa. Ja olen lihavoit-, -voinut niitä kuntia, jotka ovat Vantaan kanssa samassa 

ko-, kuntakokoluokassa, eli yli sadantuhannen ihmisen kunnat. Kun hetken päästä 

kerron vähän tuloksia tästä päättäjätutkimuksesta, niin, niin tämä verrokkiryhmä on 

se, johon Vantaa peilataan tämän niinku kokonaisuuden lisäksi. Se on varmasti hyvä, 

hyvä taustahuomio. Päättäjätutkimukseen sisältyy joukko kysymyksiä tästä 

päätöksente-, -tekijän arjesta, toiminnasta, miten strategiatyö toimii, miten, millainen 

on kunnan päätöksentekoilmapiiri. Ja tästä poimin nyt teille joitakin maistiaisia tästä, 

tästä niinku Vantaan tuloksista ja näistä keskeisistä tuloksista. Marianne kertoo, kuten 

sanottua, myös s-, tämän jälkeen kuntalaisten näkemyksistä. Vantaa on sikäli 

kiinnostava iso kaupunki, et, et teillä on aina näissä tutkimuksissa ollut aika, aika niinku 

hyvät tulokset, ottaen huomioon sen, että isoissa kaupungeissa sattuu ja tapahtuu 

kaikenlaista, mutta päätöksentek-, -tekoilmapiiri on ollu hyvä, ja, ja se on, on vieläkin 
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 tässä tutkimuksessa hyvä, mut, mut kerron vähän niinku muutoksista ne- neljän 

vuoden takaiseen tilanteeseen. Nyt kun uusi valtuustokausi on, on alkamassa, on 

puhuttu aika pi-, paljon näistä niinku luottamustehtävä-, -tehtävien a-, edellytyksistä ja, 

ja ajankäytössä. Luottamustehtäviin käytetty aika on pysynyt aika samanlaisena nyt 

neljän vuoden aikana, mutta isoissa kaupungeissa tietenkin luottamustehtä-, luo-, luo- 

luottamustehtävät vievät aika paljon aikaa ja Vantaalla keskimäärin 12 tuntia per 

viikko, mikä on aika, aika tyypillinen tämmösille isoille kaupungeille. Kuitenkaan… aika 

moni (on kuite-) [0:24:10] sitä mieltä, et, et kyl se vie aika sopivasti aikaa, kun, kun on 

kerran lähteny siitä, s- siihen tehtävään mukaan. Vantaalla 28 prosenttia teistä arvioi 

luottamustehtävien hoidon vievän liian paljon aikaa, mikä on vähän isompi osuus kun 

kaikissa tutkimuskunnissa, mut ei kuitenkaan niin iso, kun, kun voitasiin arvioida 

kaiken sen puheen perusteella, mik- mikä on vaalien alla. Vantaalla olette aika 

tyytyväisiä myös siihen, että luottamushenkilöpalkkioihin sa- saadaan sitten, saadaan 

niinku korvausta suhteessa siihen työmäärään, et, et puolet teistä on, on sitä mieltä, 

et, et, et niinku korvaus i-, on ihan kohtuullen-, ko- kohtuullinen työmäärään katsoen. 

Vaalit on jo sunnuntaina, ja vaalit on, o-, o- on jo, o- on jo käynnissä, mutta kysymme 

myös, ja, ja tästä uutisoitiin alkuvuodesta, että mitä asioita vaikuttavat vähentävät si-, 

v-, v-, vä-, vä-, si- sillä tavalla, et vähentävät ihmisten halukkuutta asettuu ehdolle 

kuntavaaleissa ta-, ta- tai mitkä asiat puolestaan lisäävät ihmisten halukkuutta asettua 

ehdolle kuntavaaleissa. Tästä saa aika hyvän tuntuman siihen, että mitä asiat ovat 

semmosia, jotka askarruttavat päätöksentekijöitä eri, eri kunnissa. Vantaalla tää lista 

näistä niinku l-, al-, ehdokkuushalukkuutta vähentävistä asioista on aika samanlainen 

kun, kun kunnissa keskimäärin. Teillä mainitaan yksityiselämään liittyvät syyt ja 

kunnan talouden tilanne, mutta myös vähän ehkä huolestuttavasti myös se, että, et 

häirintä ja uhkailu on semmonen, mikä, mikä teidän vastauksissanne nousee esille 

semmosena asiana, jo- jotka arvio-, jon- jonka arvioi-, v-, a- arvioitte sitten va- 

vaikuttavan kielteisesti ihmisten halukkuuteen olla ehdoilla vaaleissa. Samalla tavalla 

kun muissa kunnissa kiinnostus kunta-, kunnallispolitiikkaa kohtaan kumpuaa näistä 

niinku hankkeista ja asioista, jotka ovat ajankohtaisia ja itselle läheisiä, et se on myös 

niinku Vantaalla semmonen asia, asia, mikä arvioidaan lisäävän ihmisten halukkuutta 

olla mukana kunnallispolitiikassa. Olen pitkään jo 20 vuoden, ka-, 25 vuoden aikana 

kysyneet kuntapäättäjiltä ympäri Suomea sitä, että miten he arvioivat ilmapiiriä eri 

puolten välillä kunnan a- asioiden hoidossa. Tämä kuulostaa aika yksinkertaiselta 

mittarilta, mut se on… ku meillä on tämä niinku pitkä aikajänne ja, ja monesta kunnasta 
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 tuloksia, niin tämä on ollut yllä- yllättävän tarkka mittari siitä, että miten asiat sujuvat 

luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä ja muiden, muiden to- toimijoiden välillä. 

Vantaan tämänkertaisten ilmapiiriarviot ovat suurin piirtein samalla tasolla kun 

kunnissa keskimäärin. Arviot ilmapiiristä puolueiden sisällä ja välillä ovat Vantaalla 

keskimääräistä parempia, ja tästä olis, jos meillä on aikaa keskustella asiasta, niin olisi 

kiva kuulla tästä puolueiden välillä ja sisäl-, s- sisällä, et mitä tapahtuu, kun teillä on 

hyvät ilmapiiriarviot, koska tämä ei ole mitä-, m- mitenkään mitään itsestäänselvyys. 

Yle- yleisesti ottaen voi sanoa, että jos kunnassa on ongelmia, niin se näkyy (--) 

[0:27:53] luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä mutta myös tässä 

puolueryhmien välillä ja sisällä, et, et jo- jos kunna- kunnassa on, on vakavia ongelmia, 

nii, nii se heijastuu näihin arvioihin. (Vantaan yt-), yhteenlaskettu ilmapiiri-indeksi, joka 

on viiden kysymyksen keskiarvo, on hiukan parempi ku kunnissa keskimäärin, ja isoksi 

kunnaksi Vantaalla on aika hyvät ilmapiiriarviot. Nämä arviot heittävät aika paljon ku- 

kun- kunnasta toiseen ja kuntaryhmästä toiseen, mutta, mutta niinku i- isojen kun- 

kuntien joukossa Van- Vantaan arviot ovat, ovat hyviä. Tähän kyselyyn sisältyy myös 

kysymyksiä siitä, että miten strategiatyö on, on, on onnistunut tällä valtuustokaudella. 

Strategia- strategiatyöhän on, on keskeinen työko-, -kalu valtuustolle. Vantaan 

päättäjät ovat melko tyytyväisiä strategian toteutumiseen valtuustokaudella, eli jopa 

tyytyväisempiä kun kunnissa keskimäärin ja, ja, ja muissa isoissa kunnissa. S- 

strategia on o-, on ohjannut teidän mielestänne kaupungin toimintaa ja kehittämistä 

kuluneella valtuustokaudella. Ja valtuuston päättämät strategian tavoitteet ovat myös 

aika, melko hyvin toteutuneet teidän, teidän arvioinne, arvionne mukaan. Ja arviot 

ovat, kuten sanottua, niinku, vähän parempia kun, kun kunnissa keskimäärin, mu- mut 

siinä keskiarvon kohdalla. Jos vertaa siihen niinku neljän vuoden takaiseen 

tilanteeseen, jolloin itse kävin Vantaalla ja jolloin varmasti kerro-, ke-, ke- kerroin teille, 

että Vantaan strategia-arviot olivat erittäin hyviä, ottaen huomioon, et, et kaikissa 

kunnissa ne olivat va-, a- ai- aika, aika keskinkertaisia siihen aikaan, kun, kun toi niinku 

pakollinen strategia oli, o-, o- ol- oli vielä aika uusi ilmiö. Niin jonkin verran nuo 

strategia-arviot stra-, arviot strategian ohjaavuudesta ja strategian toteutumisesta ovat 

huonontuneet viime vaalikaudelta, jolloin ne olivat huippuhyviä tässä niinku 

tutkimuskuntien joukossa. Toi ilmapiiri-indeksi on (-) [0:30:15] pykälän verran 

huonontunut neljän vuoden aikana, mut, mut pysyy kuitenkin aika, aika samalla 

tasolla, kun, kun toi asteikko on yks viiva viisi. Mutta tietenkin on, on nyt toinen 

valtuusto ku neljä vuotta sitten, ja, ja varmasti tähän valtuustokauteen on, on 
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 vaikuttanut eri asiat ja eri ihmis-, ism-, ihmiset kun, ku, ku viime kaudella, mutta 

verrattuna muihin kuntiin Vantaan arvot ovat vielä, vielä hyvällä, hyvällä tasolla. Kun 

katsomme sitä, että kenellä on vaikutusvaltaa kunnassa, millä ryhmillä ja toimijoilla on, 

on vaikutusvaltaa kunnan poliittisessa päätöksenteossa, niin teillä on aika semmonen 

niinku keskitetty valtarakenne, missä kaupunginjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja 

hallitus ovat ne tahot, joiden arvioidaan vaikuttavan eniten tohon päätöksentekoon. Se 

on, se, mikä on, on vähän huolestuttavaa tässä kuvassa, on, että toi alin pykälä, eli, 

eli sinä itse, että m- miten itse kukin arvioi voivansa vaikuttaa kunnan asioihin, on 

vähän alemmalla tasolla kun tutkimuskunnissa keskimäärin ja myös verrattuna näihin 

muihin isoihin kuntiin. Että tässä, tässä en osaa arvioida, mikä, mikä on tämän ilmiön 

takana, mut, mut jonkin verran huolestuttava, ottaen huomioon, et, että kuitenkin muut 

arviot ovat melko hyviä tässä, tässä niinku Vantaan kaupungin vastauksissa. Toinen 

asia, mikä kertoo aika paljon tästä toiminna-, kunnan toiminnasta, kaupungin 

toiminnasta ja, ja sen sujuvuudesta luottamushenkilöiden näkökulmasta, niin on, on 

joukko kysymyksiä, jotka, jonka alkuperä on, on itse asiassa Vantaalla, (ja Paula 

Harju) [0:32:12] viime tutkimuskaudella keksi tämän kysymyspatteriston, joka, joka on, 

on käytetty ja on ollu hyvin ke-, käyttökelpoinen, et, et kiitokset tästä Va- Vantaalle ja 

Paulalle jälkikäteen. Tässä kysytään, mitä mieltä päättäjät ovat päätösten 

valmistelusta, sen avoimuudesta ja toimivuudesta. Vantaan arviot ovat useimmiten 

samalla tasolla kun kunni-, tutkimuskunnissa keskimäärin ja näissä isoissa kunnissa. 

Mutta pari, tai kol- kolme kehittämiskoh-, -kohte-, -kohdetta tässä. Päätösten 

ennakkovaikutusten arviointi valmistelussa – se on semmonen asia, missä ei, joka ei 

missään kunnassa saa hyvää arvosanaa. Toinen, se vastaava on, on, että keskustel-

, e- että asioista keskustellaan riittävästi ennen päätöksentekoa. En tosiaan oo 

törmännyt semmoseen kuntaan, missä arviot olisivat, et, et keskustellaan liikaa tai, tai 

jo-, jo- jopa i-, ha- halutaan niinku vähemmän keskusteluu, et kaiki-, melkeen kaikissa 

kunnissa on, on sama, sama asia, että luottamushenkilöt kokevat, että vo-, vo- 

voitasiin keskustella enemmän. Se on, mikä on taas vähän niinku hu- huolestuttavaa 

näissä arvioista, on, on toi niinku ensimmäinen ylin pykälä, et, et asioiden valmistelu 

on avointa ja läpinäkyvää, et se-, s- siellä on, on tämän mukaan parantamisen varaa, 

mutta mu- muuten käsittelyn oikea-aikaisuus, perustelut pä- päätöksenteolle ja näin 

poispäin niinku aika, aika hyvällä tasolla. N- näin niinku vertaillen näihin muihin kuntiin. 

Että tämä, tämä koski sitte tätä kunnan sisäistä elämää, että, että sekä hyviä et vähän 

niinku parantamisen varaa n- näk- näkyy tässä. Kuten varmasti tiedätte, ja kuk-, ku- 
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 kuten niinku kaikki, kaikki kuntapäättäjät tässä Suomen maassa tietävät, niin, niin 

kunnan elinvoima on var- varsinkin seuraavalla valtuustokaudella hyvin, hyvin 

keskeinen asia. Kun kysymme kaikilta päättäjiltä, et mitkä, mi-, mi- mitkä keinol-, keinot 

ovat, ovat tärkeimpiä, kun, kun ajattelee kunnan elinvoima-, -voimasuuden ja 

hyvinvoinnin ylläpi-, -pitämistä ja parantamista, niin meillä oli 18 eri toimenpidettä, 

josta ihmiset saivat sitten antaa tärkeysarvosanan ka-, joka- jokaiselle, ja tässä niinku 

kansallisessa kuvassa nousee (--) [0:34:48] kaavoitus ja maankäyttö, yhteistyö 

paikallisten yritysten kanssa, asuntopolitiikka, syrjäytymisen ehkäisy ja kunnan 

markkinointi (semmosi-), kärkikeinoiksi. Vantaan vastauksissa nousee sama-, samoja 

asioita, mutta Vantaa varsinki o-, erottu sillä, että nä- nää niinku s- syrjäytymisen, -

misen ehkäisyyn ja sosiaaliseen eheyteen, -teen ja turvallisuuteen liittyvät asiat tulevat 

aika korkealla verrattuna siihen, siihen niinku koko maan tilanteeseen, et kaavotus ja 

maankäyttö, asuntopolitiikka tietenkin tärkeitä asioita, mutta sitten nää, nää kolme 

muuta li- liittyvät tähän niinku s- sosiaaliseen kestävyyteen tavalla tai toisella. (--) 

erittäin mielenkiintonen havainto myös niinku, kun, kun meillä on, on erilaisia kuntia 

tässä, tä- tässä tutkimusohjelmassa. Että tämä oli tämmönen, puheenjohtaja, niinku 

no- nopea katsaus näihin päättäjätutkimuksen tuloksiin, että jos on kysymyksiä, niin 

voi joko nyt tai sitten Mariannen esityksen jälkeen varmasti palata näihin kysymyksiin. 

0:36:01.3 Carita Orlando 

Joo, kiitoksia paljon. Öö, hy- hyviä tuloksia siellä, siellä joukossa. Tehtäskö me niin… 

no, tänne tuli nyt… tota, otetaan nyt tähän näin; Kati Tyystjärvi haluaa kysyä 

kysymyksen, ole hyvä. 

0:36:17.7 Kati Tyystjärvi 

Öö, kiitos, puheenjohtaja, tää on hyvin konkreettinen: olikohan kalvo yhdeksän, siellä, 

siellä oli minust jonkinlainen ristiriita siitä, siinä, että, että siellä arvosteltiin, et 

valmistelu ei ole avointa, mut sitten oltiin kuitenki sitä mieltä, että viranhaltijoilta saa 

hyvin tietoa. Niin tuota, eikö tässä ole teidän mielestänne jonkinlainen ristiriita? Miten 

tätä pitäs tulkita? Kiitos. 

0:36:45.7 Siv Sandberg 

Te olette itse vastanneet tähän, ja se oli kyllä aika johdonmuka-, jo-, jo- 

johdonmukainen, et en, en osaa tulkita sen paremmin, et, että nä- näin se oli Vantaalla, 
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 mutta yleensä nämä kyllä, kyllä kulkevat käsi kädessä, et en, en osaa arvioida, mikä, 

mikä, mikä tämän takana voisi olla. 

0:37:08.2 Carita Orlando 

Ja nyt kävi vanhanaikanen, mikrofoni, joo, mikrofoni päälle, ennen ku puhuu! Elikkä 

kiitos. Nyt ei oo tähän hetkeen, ei oo tota, öö, muita kysymyksiä tässä kohtaa, niin 

otetaan sitte tähän, tähän perään nämä kuntalaistutkimuksen tulokset, öö, ja, öö, 

tutkimuspäällikkö Kuntaliitosta, Marianne Pekola-Sjöblom, niitä meille selostaa. Ole 

hyvä. 

0:37:31.2 Marianne Pekola-Sjöblom 

No niin, oikein hy-, kiitoksia, ja, ja kiitos kutsusta tähän Vantaan tilaisuuteen. 

Tervetulo-, terveisiä Kuntaliitosta, ja, ja, ja, ja tuota, tässä lähden kertomaan tosiaan 

näistä kuntalaistutkimuksen tuloksista. Katsotaan nyt, onnistuuko tämä – en oo ennen 

n- näitä, tuota, pdf-esitystä, pdf-, -f-esityksen kanssa tä-, näyttänyt, mutta. 

0:37:54.5 Carita Orlando 

Hyvin näkyy 

0:37:55.4 Marianne Pekola-Sjöblom 

No nii, oikein hyvä juttu. Kiitoksia. (--) tosta. Elikkä niinku Siv tossa kertoi, niin, niin 

tuota, tämä kuntalaistutkimus 2020 ja sit sa-, kunta- kuntapäättäjätutkimus 2020 ovat, 

ovat tämän meidän uusimman tutkimusohjelman, elikkä Erilaistuva KuntaSuomi 2025, 

ensimmäiset osatutkimukset, ja molemmat on tehty, toteutettu viime, viime vuonna: 

kuntapäättäjätutkimus syksyllä, alkusyksyllä, ja sit tää kunta- kuntalaistutkimus siinä 

kesän korvilla, elikkä sillon kun oli sit jo, jo koronapandemia päällä. Ja tuota, nyt ihan 

ensimmäiseks mä sanon, että siellä ekstranetissä, nii teillä on vähän laajempi versio 

näist tuloksista ja, ja mul on täs, mä muutamia juttuja ottanu pois (--) [0:38:40] tuhti 

paketti ja menen hyvin ripeesti läpi, öö, sen verran, kun tässä nyt ehdin tän 

parinkymmenen minuutin aikana, ja sit tietysti olis tosi kiva, jos sitte ehdittäis 

kuulemaan sitten, öö, kysymyksiä, kommentteja. Elikkä ihan ensimmäiseks, niin täst 

kuntalaistutkimuksest sen verran, että tää on, on, tää kyselytutkimus on, on 

semmonen, joka on, on jatkumoa jo 90-luvulta, ihan samal taval ku se 

kuntapäättäjätutkimus. Ollaan, öö, -96 lähtien tehty säännöllisesti e-, osana eri (-) 
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 tutkimusohjelmia. Ja, ja myöskin nää osiot, mitä näissä kuntalaistutkimuksen tai 

(kuntalaiskyselytutkimukses on, niin) ne on pysynyt hyvinkin samanlaisina: öö, 

kysytään kunnallisista palveluista, kunnallisesta päätöksenteosta, öö, osallistumis- ja 

vaikuttamisasioi-, -asioita, samaistumisesta erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Ja, 

ja sitten on aina myöskin sitte vaihtelevia, öö, ajankohtasia teemoja, ja tällä kertaa me 

esimerkiks kysyttiin koronatilanteesta ja kestävästä kehityksestä. Ne on mukana, öö, 

teidän di- diapaketissa siellä ekstranetissä, mut et mää ohitan ne nyt tässä, tässä 

kohtaa esityksessäni lyhyesti. Vantaan otos oli 2 000, öö, ja teiltä 614 kuntala-, öö, o- 

otokseen osunutta kuntalaista vastas, 31 prosenttia – vähän, vähän pienempi osuus 

kun kaikissa näis tutkimuskunnissa, mut kokonaisuudessahan meil on yli, lähes 

11 000 vastaajaa näis 43 kunnassa, ja, ja suomalaisittain, niin yks ihan varmastikin 

laajimmista, öö, kuntalaiskyselytutkimuksista. Ja tosiaan, niin Va- Vantaa oli mukana 

tossa edellisessä ARTTU2-tutkimusohjelmassa, elikkä meillä on, on, on, on vastaavia 

tutkimustuloksia vuosilta 2015 ja 2017, ja mulla on, on tässä useemmassa kohdassa, 

on sitte myöski tätä ajallista vertailua mukana. Öö, (ensinnäki mä lähen tämmösellä 

hyvin) [0:40:27] positiivisella, positiivisella tuloksella, elikkä me ollaan kysytty 

tämmöstä yleistä tyytyväisyyttä yle-, nykyiseen elämäntilanteeseen ja omaa kykyä 

hoitaa asioita kunnan kanssa, ja, ja näissä molemmissa, niin, niin tuota, vantaalaiset 

vastaajat ovat, ovat varsin hyvät arviot antaneet, ja, ja, ja tuota, öö, öö, öö, tos 

tyytyväisyys elämäntilanteeseen, niin hyvinki sama- samalla tasolla on niinkun arvio, 

mitä oli si-, 2015, 2017, ja, ja sitte tässä oma kyky hoitaa asioita kunnan kanssa, nii 

on, on sitten selkees-, selkee parannus sitten noihin 2015, 2017 tuloksiin. Ja, öö, sit 

mä seuraavaksi kerron vähän tosta samaistumisesta kotikuntaan ja muihin alueellisiin 

kokonaisuuksiin. Öö, me ollaan kysytty, öö, kuntalaisilta, öö, samaistumista, 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta eri, sekä niinku paikallisiin että sitten niinku laajempiin 

kokonaisuuksiin, ja niin, niin Vantaalla kun, kun muissaki tutkimuskunnissa, nii 

kaikissa, niin tää Suomi on aina tietysti sitten se, se, öö, se, öö, vahvin, vahvin 

samaistumisen kohde tällä 88 prosenttia. Öö, teidän, öö, samaistumis-, tärkeimmät 

samaistumiskohteet on, tää lista on mielenkiintonen, koska tää poikkeaa tosi monista, 

monista muista kunnista ja myös osasta suuri- suuria kaupunkeja myöskin. Elikkä teillä 

tulee kakkosena Pohjoismaat, sit tulee Eurooppa, ja, ja sitten, öö, ennen kotikaupunkia 

tulee vielä asuinalue ja kunnanosa. Öö, ja, ja sitte, sit siellä tulee niinku lähes, lähes 

yhtä paljon ku kotikaupunki, niin me samaistutaan myös maakuntaan. Ja, ja tuota, 

tässä haluan, öö, tässä korostan (--) [0:42:04] olen merkannukki tossa, että asuinalue, 
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 kunnanosa, kotikunta, samaistuminen on hyvinkin, hyvinkin samalla tasolla. Ja, ja, ja 

tässä tavallaan tämä piirtää kuvaa ihan niinkun kun, tuota, 2017, 2015:kin, 

tämmösestä, öö, kunnanosi-, tai kaupunginosien asuinalueitten niinkun, öö, 

Vantaasta, elikkä Vantaa on sen osiensa summa, elikkä, elikkä, elikkä varmasti vähän 

samantyyppinen, samantyyppinen näkymä, mitä olis, olis niinku Espoossa, jossa on, 

on tämmöset vahvat, vahvat, öö, öö, kaupunginosat. Öö, yks mielenkiintonen oli 

myöski sit, ku mä katsoin tässä, on tämä, öö, maakuntasamaistuminen. Itse asias (-) 

sekä se, missä asutaan nyt, ja sitte (-) muu maakunta, esimerkiks syntymä-, mö-, 

mokki-, mökkimaakunta, niin samaistuminen on sam-, yhtä korkealla tasolla, elikkä tää 

kertoo myöski sit siitä, että, että Vantaalla on, on paljo sitte muualta tulleita, ja, ja 

varmastikki sit niitä, jotka on sitte työn puolesta sitten niinku kirjoilla Vantaalla tai, tai 

tullut opiskelemaan tai näin poispäin. Sitten (--) [0:43:11] kysytty 2017, 2020 

tärkeimmist asioista hyvässä, hyvässä kotikunnassa, ja jos, jos nyt, öö, Paula Harjua 

sai kehu-, sii- siit kehuu siitä yhdestä päättäjäkysely-, öö, tutki-, tai 

kysymyspatteristosta, niin tässä kohtaa mä saan myöskin ky-, kehua Paulaa, koska 

tavallaan hänen ideasta tämä on otettu tähän mukaan tähän kyselypatteristoon. Öö, 

tässä on vantaalaisten näkemyksiä tärkeimmistä asioista, ja nyt tää 2020, elikkä (tossa 

ke-), viime kesän korvilla, niin, niin, niin tuota, vantaalaiset, kolme tärkeintä, 

tärkeimmäks nousi hyvä asuinympäristö, hyvät liikenneyhteydet ja hyvät palvelut. 

Hyvä asian-, hyvän asia-, asuinympäristön, öö, tärkeys vähän nousi viimekertasesta, 

sama hyvät palvelut, öö, hyvät liikenneyhteydet on edelleen korkea, mut pikkusen, 

vähän pienemp-, pienesti alempi kun aikasemmin. Ja, ja kuten näkyy, niin, niin 

turvallisuuden ja esimerkiks luonnonläheisyyden, erityisesti luonnonläheisyyden, öö, 

tärkeysarvio on, on, on vahvasti noussut, öö, sieltä 2017. Ja varmasti tällä on, tällä 

koronatilanteella, niin, niin, vallitsevalla koronatilanteella varmasti on, on o- osuutta 

nä-, tähän a- asiaan. Tämä sama havainto täst luonnonläheisyyden noususta o- on 

havaittu tosi monessa muussakin tutkimuskunnassa. Öö, ja sitte, tuota, seuraava, 

mikä on kiinnostava, on sitte, katsotaan näitä samaistumis-, (--) [0:44:31] hyvän ko- 

kotikunnan, öö, tärkeimpiä asioita verrattuna sit muihin, tähän verrokkikuntiin, elikkä 

samankokosiin, yli sadantuhannen asukkaan tutkimuskuntiin, eli tää on yks asia, mikä, 

mikä me-, mikä teillä on erityisen poikkeava, on tämä hyvät liikenneyhteydet: te ootte 

kaikist tutkimuskunnista, niin, niin selkeesti eniten, et teillä vantaalaiset nostavat tämät 

hyvät liikenneyhteydet kolmen tärkeimmän joukkoon. Ja, ja toisaalta se on hyvin 

ymmärrettäväkin, kun, kun tietää, millasessa kaikkien mahdollisten, öö, julkisten, öö, 
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 kulkuneuvojen, öö, solmukohdassa Vantaa sijaitsee. Öö, sitten meil on tämmönen 

hyvä asuu ja elää -kysymys, öö, ollut mukana myöskin sielt ihan -96-luvulta lähtien, 

tai, ja, ja, ja tuota, pyydetään arvioimaan nykyisen kotikunnan sijoittumista 

tämmösessä kuvitteellisessa kilpailussa. Ja tässä on, on, on Vantaan arvio 

ensinnäkin, niin 2020-kyselyssä, niin 56 prosenttii arvioi, että Vantaa sijoittuu (-) 

[0:45:33] erittäin hyvin. Öö, osuus on pienempi kun verrokkikunnissa, mut toisaalta jos 

katsotaan sitä huonosti, huonon arvion antaneita, niin se on, on ihan suurin piirtein 

samalla tasolla, elikkä sitte Vantaalla on sit enemmän näitä, jotka on antanut 

neutraalin tai keskinkertasen arvion. Ja sitte ku katsotaan tätä ajallista vertailua 2015, 

2017, niin tässähän me nähdään e-, ai-, todella selkeä, selkeä, öö, tulosparannus, 

elikkä, elikkä, öö, tässä, öö, näkyy hyvin, hyvin kaupungin hyvä kehitys, ja joka sitte 

heijastuu myöski sitte kuntalaisten mielipiteisiin. Sit mennään näihin kunta- 

kuntapalveluihin, jotka tietysti on, on varmasti tässä kyselylomakkeessa, niin ollut niitä, 

niitä keskeisimpiä, keskeisimpiä kysymyksiä, öö, kun-, tutkimuskuntien näkökulmasta. 

Ja me ollaan tässä, öö, kyselylomakkeessa kysytty, pyydetty kuntalaisia a- 

arvioimaan, öö, kaikkiaan 44 yksittäisen kunnan kuntapalvelun, öö, ensinnäki, et onko 

käyttänyt vai ei. Ja sit pyydetty arvioimaan, miten hyvin tai huonosti se on hoidettu, ja 

miten, öö, s-, hyvin saa- saatavana tai saavutettavana se on. Ja me ollaan myös 

pyydetty sit antamaan, a- arvioimaan tätä, öö, hoitoa ja, ja saa- saatavuutta, 

saavutettavuutta, riippumatta siitä, onko, onko, öö, omakohtaista, öö, viimeaikaista 

kokemusta sen käytöstä vai ei. Ja tässä me nyt nähdään ensinnäki tämä palveluja 

käyttäneiden osuudet. Öö, teil on kaiken kaikkiaan kuusi sellaista pa-, kuntapalvelua, 

missä yli puolet tähän kyselyyn vastanneista on käyttänyt viimisen, viimeksi kuluneen, 

öö, vuoden aikana. Ja siellä jo-, kierrätystoiminta, joukkoliikennepalvelut ja jätehuolto 

ovat siel ihan kärjessä, ja tää joukkoliikennepalvelut itse as on nyt… tää tavallaan 

kertaantuu, koska mä en muista, et mä oisin missään muussa kuntaesittelyssä, niin, 

et olisi nähny, että tää käyt-, joukkoliikennepalvelujen käyttäjien osuus oisi näin, näin 

valtavan korkee. No sit toisaalta teillä on, on, on, on, on, on tuota, koko lailla paljon, 

kai- kaiken kaikkiaan seitsemän semmosta palveluita, mis on tosi vähän niitä, niitä, 

öö, omakohtasia käyttökokemuksia, ja niinku näätte, niin nää on hyvin pitkälti nyt sitte, 

öö, voittopuolisesti sosiaalipalveluita. Ja, ja, ja tuota, näissä, mis on hyvin vähän 

omakohtast käyttökokemusta, nämä nyt sit ei oo sit mukana sit siinä s-, kohta 

näyttämässäni käyttäjät versus ei-käyttäjät -vertailussa. Mut et, öö, kun (-) [0:48:01] 

katsotaan, katsotte tätä arviota kunnallisten palvelujen hoidosta, mitä mä kutsun myös 
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 palvelutyytyväisyydeksi, ja tää on, täs on arvioita asteikolla yks viiva viis; mitä 

suurempi a-, sitä, mitä suurempi arvo, öö, sitä tyytyväisempiä ollaan sen palvelun 

hoitoon. Ja kaikki arvot, jotka ylittää arvon kolme, öö, öö, k- kertovat siitä, että ollaan 

pikemmin tyytyväisiä kun tyytymättömiä. Öö, ja, ja tuota, tässä nähdään, että, että 

teillä on viis kunna-, kuntapalvelua, jossa, jossa tyytyväisyys ylittää ton arvon neljä. 

Öö, ja siellä on ihan, ihan hu-, niinkun, ylivoimasessa kärjessä on kirjastopalvelut. 

Tämä on, on aika tyypillinen tulos monissa muissakin kunnissa. Ja toisaalta sit teil on 

yhdeksän, kaiken kaikkiaan yhdeksän palveluu, missä toi, toi, öö, arvio menee tonne 

pakkaselle, elikkä alle kolme. Ja, ja siellä on just niitä, tyypillisesti niitä palveluita, jossa 

on, on, on t- tosi vähän omakohtasta käyttökokemusta. Öö, ja, ja sitte viel semmonen 

pointti viel tässä sit, että, että kantaa ottamattomien määrät on, on, on suuria – varsinki 

sit jos ei oo omakohtasta käyttökokemusta, et on, on tosi paljon niitä, jotka eivät ole 

halunneet arvioida palveluhoitoa niinkun, öö, mielikuvan tai toisen käden tiedon 

perusteella. Öö, vastaava tulosjakauma siit, öö, mielipiteestä kuntapalvelujen 

saatavuudesta, saavutettavuudesta, samal tava-, keskiarvona. Täällä nähdään, et tääl 

on kuus palveluu, jos- jossa saatavuus-, saavutettavuusarvo on vähintään neljä, ja sit 

tääl on sitte 12 palveluu, elikkä enemmän ku tuolla palveluhoidossa, niitä, jossa anne-

, on, on tuota, arvio on alle kolme. Ja, ja, ja tuota, tääl on nyt sitte, öö, täältäki, tääl on 

nyt tietysti, sit on näitä sosiaalipalveluita, jos on, on, on, on vähän käyttökokemusta, 

mut sit täält nousee myöski sitte tonttitarjontaa, öö, ja sit esimerkiks 

lääkärivastaanotto, ja sitten myös hammashoito on tuolla ihan, ihan, esimerkiks ihan 

tuolla, ihan tuolla niinkun kriittisen pinnassa. Ja mut sit ku me katsotaan tätä, öö, 

palvelutyytyväisyyttä, öö, sen mukaan, et onko omakohtasta käyttökokemusta vai ei, 

niin tää kuva näyt- näyttäytyykin, muuttuukin aika, aika, aika radikaalisti itse asiassa, 

ja nähdään, että, et nyt onki sitte tällä tarkastelulla, niin, öö, käyttäjistä, niin on peräti 

13 palvelua, öö, jossa käyttäjien, öö, arvio on vähintään neljä. Ja, ja melkeen kaikissa, 

valtaosassa näistä, näistä, öö, näistä palveluist, missä on riittävästi käyttäjiä, jotta on 

voitu tämä va-, vertailu tehdä, niin, (niin melkeen) [0:50:37] valtaosassa niissä, niin, 

niin arvo on, on, on, on selkeesti yli kolmen, elikkä ollaan, ollaan selkeesti pikemmin 

tyytyväisii ku tyytymättömiä. Ja, ja, ja tuota, (sit tää, mitä, mitä) tässä myöskin nähdään 

a- aik- aika hyvin mielestäni, on se, että, että todella monessa palvelussa myös ei-

käyttäjät, elikkä ne, jotka arvioi sen joko mielikuvan tai, tai toisen käden tiedon kautta, 

nii on s-, nekin antavat tosi hyvät arviot. Elikkä, elikkä todella monesta palvelusta, öö, 

myös niinkun on, on, on, on positiiviset mielikuvat. Ja sehän on, on todella, todella 
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 hyvä, hyvä tieto, hyvä asia. Ja t-, on, teillä on siel paketissa on sit vastaava ka-, kuvio 

myöski siit saatavuudest, saavutettavuudesta, ja nämähän on sitte, kulkee aika käsi 

kädessä tämä tyytyväisyys ja saatavuus, saavutettavuus, ja on aika ymmärrettävää, 

että jos, jos, öö, kuntalainen kokenut, että on, joku palvelu on vaikeesti saa-, ollut 

saatavissa tai saavutettavissa tai ei oo ollenkaan, niin, niin sillon se heijastuu niinkun 

hyvin suorastikin sit näihin palvelutyytyväisyysarvioihin. No, sit me kysyttiin, tuota, 

pyydettiin ihan sanallisesti kuntalaista kertomaan, kertomaan, ki- kirjottamaan, mikä 

on, mikä on o-, itselle tärkein kunnan palvelu, ja mä tein, mä tein, ratkasin tämän sil 

taval, et mä tein niist Vantaan vastauksist tämmösen sanapilven, ja tätähän tulkitaan 

niin, että mitä suuremmalla joku, öö, sana on, on tässä sanapilvessä, nii sitä, sitä 

useampi ma- maininta siitä on tullu. Ja, ja niin teillä kun mo-, niinkun, useimmissa 

muissakin ku- kun-, tutkimuskunnissa, niin nää terveys- terveyspalvelut nousee tosi, 

toho-, tosi vahvasti sinne, sinne tärkeimmäks koettujen joukkoon. Mut teillä näkyy, tää 

on poikkeuksellinen, öö, tulos, että teillä näkyy nyt tässäki kohtaa tää joukkoliikenteen 

todella t-, t- todella tärkee merkitys. No sitte, tuota, näistä palvelu-, öö, -arvioista on sit 

tehty tämmösiä indeksejä, elikkä vähän koottu vähän niinku, et saatu vähän kokonais-

, suurempaa kokonaiskuvaa siitä, mikä, mikä on palvelutyytyväisyyden, saatavuuden 

taso. Öö, on sekä niinku tämmönen yleinen palvelutyytyväisyys ja sitten myöski sitte, 

öö, öö, sektorikohtasia ni-, öö, indeksimuuttujia. Ja jos katsotaan ensinnäkin, tässä on 

nyt tämä Vantaan yleinen palvelutyytyväisyys, sa- saatavuus-, saavutettavuusarviot 

nyt sitten tässä 2015, 2017, 2020, niin nähdään, että tää palvelutyytyväisyystaso ja 

myös saavutettavuustaso, nii on hyvinkin, hyvinkin, öö, öö, stabiililla tasolla ollut – ei, 

ei juurikaan, juurikaan, niin, öö, mainittavaa muutosta. Sit toiseks nähdään tämä, tämä 

sektoreittainen tarkastelu palvelutyytyväisyyden saatavuudesta nyt 2020, ja tässä sit 

vähän nä-, sä-, vähän tarke-, nähdään sit se, että, öö, niin teillä kun useimmis muissaki 

kunnissa, niin koulutus- ja sivistyspalvelut on ne, mis tulee para-, parhaat, parhaat, öö, 

tulokset nyt, nyt. Ja, ja sekä niinku tyytyväisyyden että saatavuudessa. Ja, ja sitte, 

tuota, nois, niin, öö, öö, teil on aika korkeet mun mielest noitten teknisten palvelujen 

tulokset. Öö, se, mikä tässä on, on, on tuota, on, on kuilua, (selkeetä kuilu) [0:53:57] 

on tos terveys- ja sosiaalipalvelujen osalta, ja tos (sosiaalipalveluissa ne) saatavuus-, 

saavutettavuusindeksin arvo menee tonne pakkasen puolelle. Öö, no sitte ajallisessa 

vertailussa nähdään (--), että, et, et esimerkiks nyt kuitenkin, niin, niin 

palvelutyytyväisyys on, on, on, on tuota, joko pysynyt suurin piirtein samana tai, tai 

jopa, jopa parantunut: esimerkiks tos sosiaalipalveluissa nähdään, nähdään 
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 kohennusta täs viiden vuoden aika- aikajanalla, sama koulutuspalveluissa ja 

teknisissä palveluissa ja, ja sivistyspalveluissakin suurin piirtein ollaan samalla tasolla 

niinku terveyspalveluissakin. Elikkä ihan, ihan hyvältä näyttää. No sitte vertailu, sitten 

yleinen palvelutyytyväisyys näihin, näihin yli sadantuhannen asukkaan 

tutkimuskuntiin, ja mul on sit täs mukana myöski kaikkien (tämän) 43 tutkimuskunnan 

niinkun minimi- ja maksimiarvot. Ja, ja niinkun nähdään tässä, että, et tuota, öö, erot 

ovat (aikamoisen) pieniä, ja itse asias haluun painottaa tätä, että, että kaikki, kaikkien 

tutkimuskuntien palvelutyytyväisyysarvio on todella, todella hyvä, elikkä kuntalaiset 

ovat oikeesti tosi tyytyväisiä kuntapalveluihin, öö, siitäki huolimatta, et useimmin 

lehtien palstoilta, nii s-, kun luetaan pikemmin niinku negatiivisia uutisia, ja, ja tulee 

helposti (sellast mielikuvaa) [0:55:15], että nyt on kuntapalvelut sakkaa, mut, mut se 

ei, ei kuitenkaan sitten näitten tutkimusten perusteella sitte pidä paikkaansa. 

Vastaava, öö, saavutettavuusindeksin arvot nähdään tässä, ja tässäkin on, on, on 

näitten suurten kaupunkien osalta, nii itse as tosi, tosi vähän, öö, öö, tuota, vaihtelua. 

Öö, sitte, hetkinen, onkohan mul pikkusen vielä aikaa, niin mä otan vähän muutamia 

muita asioit. Osallistumiset, vaikuttamiset – ensinnäki mä haluaisin tämän asian 

nostaa, et mistä van-, mistä kuntalaiset, mistä vantaalaiset saavat, tai mis-, mitä kautta 

he seuraavat, seuraavat kunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ja, ja, ja tässä me 

nähdään, täs on nyt Vantaa versus sitten nämä samankokoset kaupungit, niin, niin 

niin Vantaalla kun (--) kaikissa tutkimuskunnissa, nii se paikallislehti, ilmaisjakelulehti 

on eh- ehottomasti se, se, se, jota, jos-, jota kautta seurataan yleisimmin – teillä 72 

prosenttia. Öö, ja kakkosena teillä tulee, öö, radio ja tv ja sitte kolmantena kunnan 

oma tiedotuslehti tai muu kotiin jaettava tiedote. Ja vasta sitte nel- nelosena toi 

maakunnallinen sanomalehti, ja siinä, siinä toi osuus on, on teillä selkeesti matalampi 

kun, kun, kun, kun näissä samankokosissa kunnissa. Mut sit tää tiedotuslehti, niin, niin 

kunnan oma ku sitte yhdistystenki, niin näitä sit seurataan niinku vähän aktiivisemmin 

teillä kun sitte samankokosissa kunnissa. Ja, ja vaikka paljon puhutaan siitä somesta 

ja, ja verkkoviestinnästä, (muuta vasta-) [0:56:45], niin tä-, näätte tästä näin, niin et, 

niin et, niin, niin vaikka niiden merkitys periaatteessa on kyllä noussut täs ajan myötä, 

mut et, mutta kyl ne on kuitenki pieniä tekijöitä nyt tähän kuitenki näihin perinteisiin 

kanaviin – ja tää on kauhe-, mun mielestä tosi tärkee, tärkee muistaa. No sitten nyt ku 

on nyt just vaalit tulossa, niin mä halusin näitä (--) vaikuttamiseen liittyviä niinku 

pointteja nostaa täs nyt vantaalaisten osalta. Elikkä niin Vantaalla ku kaikissa 

kunnissa, niin, niin kuntapa-, kuntavaaleis äänestämistä pidetään tärkeimpänä 
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 keinona vaikuttaa oman kunnan asioihin – teillä vähän isompi osuus kun näissä 

tutkimuskunnissa keskimäärin. Öö, samat, öö, suurin piirtein sama osuus kun, kun 

muissakin, niin tuota, on ilmoittanut aikoo äänestää näissä kuntavaaleissa, 76 

prosenttia vantaalaisista vastanneista, mut sitte tää kiinnostus oman kunnan 

kuntapolitiikkaan, se ylipäätään on, on aika vähäistä: ainoastaan joka kolmas ilmottaa, 

et on melko tai erittäin kiinnostunut, ja teillä tää osuus on, on pienempi, eli 26 

prosenttia. Öö, s-, vähäistä kiinnostusta on, tai että vois harkita asettumista 

kuntavaaliehdokkaaksi, teil on toi hyvin samalla tasolla kun, kun, kun näissä 

tutkimuskunnissa keskimäärin, mutta tuota, teillä niinku useampi kun joka neljäs 

vastannut kuitenki voisi vähintään harkita kunnallista luottamustehtävää, elikkä täs on 

tämmönen mielenkiintonen, öö, dilemma siitä, että, tai, että tuota, ehdokkaaksi ei 

haluta lähteä, mut sitte voitais kuitenki harkita, jos tultais tarjoomaan kunnallist 

luottamustehtävää, niin voitais, voitais sitä sitte, sitä sitte harkita. Ja sitten näitä 

tärkeimpiä pidettän-, tärkeinä pidettyjä asioita, tekijöitä kuntavaaleissa 

äänestettäessä, niin, niin henkilö on se ykkönen, mikä on meillä tullut kautta (-) 

[0:58:19] kautta aikojen, et näis kuntavaaleissa se on se, se on, se on se tärkein tekijä. 

Öö, mutta sitten niinku mitä suurempiin kaupunkeihin mennään, niin, niin tää puolue, 

valitsijayhdistyksen merkitys niinku nousee, ja tässä nyt nä- nähdäänkin Vantaallakin, 

niin, niin tota, puolueen merkitys on lähes yhtä suuri ku tän henkilön, henkilön 

merkitys. Mutta teillä on keskimääräistä su- suurempi merkitys myös sillä, et oman 

kylän tai kaupunginosan ehdokkaalla, ku melkein puolet, puolet on sitä mieltä, ja myös, 

myös niinkun, öö, ik-, iän, sukupuolen merkitystä korostetaan teillä, teillä enemmän ku 

näis tutkimuskunnissa keskimäärin. Mä menen tästä vähän ohi ja otan sitte tästä vielä 

tätä luottamus- luottamusasiaa. Öö, täs on, on rinnasteista vähän sit siihen 

päättäjäkyselyn, öö, päätöksentekoilmapiiria-, öö, -patteristoon, elikkä ollaan kysytty, 

öö, kuntalaisten mielipiteitä (-) kunnan päätöksentekoa koskevista väittämistä. Öö, ja, 

ja, ja tää on semmonen tavallaan, jos jo- joku voi olla kipupiste näissä k- ku-, niinku 

kunnissa, niin tää, tämä, tämä on, elikkä kunnat, kuntalaiset niinkun useimmiten 

pikemmin suhtautuu kriittisesti kun, kun positiivisesti näihin, näihin esimerkiks tiedotta- 

tiedottamiseen. Öö, ja, ja, ja sitte, tuota, öö, päätöksenteon oikeis-, oikeudenmuta-, -

mukaisuuteen ja, ja, ja, ja, ja siihen, että, että kuunnellaanko kunnassa kuntalaisten 

mielipiteitä. Öö, tässä, öö, o-, näistä seitsemästä väittämästä, mitkä on tässä, viimistä 

lukuun ottamatta, nii on muodostettu tämmönen luottamusindeksi, vaihtelee asteikolla 

yks viiva viis – mitä suurempi arvo, sitä, sitä positiivisempi. Öö, teillä on, öö, arvo on 
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 2,95: hyvin lähellä sitä, öö, tutkimuskuntien keskimäärää, pikkusen, ihan pienesti 

pakkasen puolella, mut, mut tuota nois niin, öö, kuitenkin ihan kohtuu, ja jos mä 

vertaan näihin muihin suurimpiin kaupunkeihin, niin teil on hieman heikompi kun 

Jyväskylässä, jos on itse as tasan kolme, kolmonen, mutta kuitenki sit hieman parempi 

ku sitte Oulussa ja Turussa, elikkä semmonen keskivertotulo-, -tulos, mut et tää on 

semmonen asia, mihin niinkun tietysti toivoo, että kaikki, kaikissa kunnissa erityisen 

paljon kiinnitetään huomiota. Öö. Täs oli Vantaan osalta, kun kysyttiin näitä talouteen 

ja hallintoon liittyviä väittämiä, niin täs oli Vantaan osalta, oli esimerkiks kuntaliitosten 

osalta, niin te, teillä ku-, vantaalaiset oli jotenki vähän, vähän, suhtautu vähän 

positiivisemmin kun, kun verrokkikunnat, mut toisaalta, niin kuitenki sitte enemmistö, 

enemmistö on sitä mieltä, et ei, ei, ei liitoksia, ja tää on ihan linjassa tutki-, kaikkien 

tutkimuskuntien kanssa. Öö, tästä me tiedotettiin, näistä palvelu- palvelujen 

järjestämiseen liittyvistä asioista itse asiassa tämän viikon maanantaina. Ja, ja tuota 

nois, nyt ku mä tätä Vantaan tuloksia katon, tää oli aika mielenkiintonen teil Vantaalla, 

nämä vantaalaisten mielipiteet näistä niinku, öö, s- selvästi vähän os-, monissa kohti 

poikkeaa vielä positiivisemmin, elikkä teillä, teillä niinkun selvästi enemmän kun, kun 

verrokkikunnissa, niin toivotaan tätä joustavuutta käyttää palveluita naapurikunti- 

naapurikuntien kanssa ja järjestöjen ja yri- yritysten (--) [1:01:20] ja sitte tätä, tätä, öö, 

tän palvelusetelimallia. No sitten mä pääsen lopuks tähän, tähän summa summarum, 

elikkä tuota näistä tosiaan, täs tutkimus-, (tutkimuksesta on, on tä-, näistä pääosioista) 

tehty tämmösiä pääindeksejä, ja nää on semmosia, mitä voi-, o- on voitu sit seurata 

myöski sitte ajallisesti, ja, ja oon tästä sit poiminut teidän Vantaan, Vantaan 

pääindeksien arvot sitte 2015, 2017, 2020, ja tässä ne on kuvattu (tämmösellä nyt sit 

tämmösellä), öö, öö, öö, jana- janatyyliin, ja, ja tässä nähdään ensi- ensinnäki, että 

palvelutyytyväisyys on, on parantunut tässä viiden vuoden aikana, öö, samaten tämä 

hyvä, öö, hyvä asua ja elää -kilpailutulos, mikä me nähtiinkin, niin se on parantunut 

selkeesti. Öö, ja sitte, öö, pienesti on parantunut myös tää suorien osallistumistapojen 

vaikuttavuusarviot, sitä ei äskön tässä kyl käyty läpi, mut se on, on, se on hyvä, et se 

on tuolla, myöski tuolla, öö, positiivisella puolella, et tää ei oo todellakaan kaikissa 

kunnis sama juttu. Öö, kotikuntasamaistuminen on, on, on, tuota nois niin, tässä nyt 

niinkun viiden vuoden aikana laskenut, et se nähdään, nähdään tässä näin, mut, mut 

edelleenki kuitenkin pikemmin samaistutaan (--) [1:02:33] tähän. Ja sitte, tuota, 

luottamusindeksiarvo, vaikkakin se on vielä siel pikkusen pakkasella, niin nähdään, et 

se on kuitenkin, siinäkin kohtaa on, on, on tilanne selkeesti parantunut näist kahdesta 
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 aikasemmista, öö, niinku vertailuvuodesta, ja, ja tää on, on tosi hieno signaali, hyvä 

kehitys teillä (Vantaalla). Ja, ja haluun tähän loppuun korostaa, että nää kaikki liittyy 

kaikkeen, elikkä, elikkä tuota, näil on, on, on, nää on erittäin merkitsevässä yhteydessä 

pääsääntösesti keskenään, ja, ja, ja tosiaan, jos jo-, kun, kun j-, kun tehdään 

kehittämistoimia, öö, yhteen osioon, niin, niin se mitä, mitä todennäkösimmin heijastuu 

sitte hyvinä p- paran-, niinku, parantuneina tuloksina myös näihin muihin osioihin, 

elikkä, elikkä kannattaa näihin niinku suhtautua, suhtautua to-, kyllä s-, niinku 

asiaankuuluvalla vakavuudella näihin, näihin asioihin. Tässä lista näistä (--) julkaistu 

näitä osatuloksia tästä laajasta kyselystä tähän mennessä. Ja nää, te saatte nämä 

sitten myös. Kiitoksia kovasti, ja jos on aikaa (kysymyksii, kommenteille, ois) [1:03:36], 

ois hienoa kuulla, mitä mieltä, mitä nämä herättävät. Kiitoksia. 

1:03:42.4 Carita Orlando 

Kiitos paljon selostuksesta, olipas paljon mielenkiintosta, öö, asiaa. Öö, tässä on 

hyvinkin aikaa nytte kysymyksille; s-, ei oo tullu nyt toistaseks kun yks, tota, 

puheenvuoropyyntö – no muutama sieltä tulee, niin otetaan nää kysymykset tähän 

vaikka putkeen ja sitte vastauksia, elikkä ensimmäisen kysymyksen esittää Jouko 

Jääskeläinen, ole hyvä. 

1:04:05.0 Jouko Jääskeläinen 

Kiitoksia, puheenjohtaja – äärimmäisen mielenkiintonen tutkimus, kiitos siitä; tietysti 

olis voinu toivoa, et tää ois saatu puoli vuotta aikasemmin, niin ois, tota, vaalikentillä 

– niinku vanha sanonta kuuluu – niin voitu tätä peilailla ihmisten kanssa. Kyllähän 

arkitodellisuutta nämä vastaavat. Tärkeinhän täs on tietysti tämä trendi, miten nämä 

asiat ovat kehittyneet itse kunkin kohdalla, elikkä nyt meillä kauheen huonosti, mutta 

tähän edustavuuteen mun on pakko kiinnittää nyt vaka- vakavasti huomiota, ja 

mielelläni haluan siihen jonkinlaisen vastauksen. Katottiin sitä, öö, 

käyttäjätutkimuspuolta, kuinka moni käyttää lastensuojelun palveluita, tais olla yhden 

prosentin luokkaa, todellisuus on varmasti isompi. Ja sitten myöski a- asu-, 

(kunnalliseen asuntopalveluun) ja niitten käyttäjäprosentti oli todella matala, varmasti 

enemmän. Ja kaikkein – sanotaan nyt valitettavasti – epärealistisin (--) kuntavaaleis 

oli 76 prosenttii; viimeks pääsimme viiteenkymmeneen-, 52:een, enkä tiedä sitten, 

mikä lukema on sun- sunnuntain jälkeen, että onko tässä tutkimuksessa nyt kuitenkin 

se, että tämä on (--) [1:05:09] (klassisia termiä), vaikka ei tieteeseen ehkä kuulukaan, 
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 niin tämmönen keskiluokkaistuminen ja hyvin vastaavien, hyvin pärjäävien vastaukset 

kysy-, niinku vastauksina. Se ei vaikuta tähän trenditulkintaan (--), mut jäikö tässä nyt 

ihan aidosti osa väestöä ikään ku vastaamatta näihin, näihin kysymyksiin? Onko teillä 

mitään verrokkiarviota siitä? Kiitos. 

1:05:35.7 Marianne Pekola-Sjöblom 

Kiitos (--) vastaanks mä tähän saman tein nyt? 

1:05:38.8 Carita Orlando 

No, vastaa vaan, joo, ole hyvä. 

1:05:40.5 Marianne Pekola-Sjöblom 

Joo, niin kauan mä muistan. Tota, o-, tuo on aika hy-, hy- hyvä arvi-, hyvä niinkun 

huomio siitä; niin näihin aina käy, vaikka tää on edustava otos (-) vantaalaisista, niin, 

niin tuota, se, se joukko, mikä jättää vastaamatta, nii on varmasti sit niitä, jo-, tai 

sanotaan, et ne, jotka vastaa, nii ovat varmasti sit niitä (--) muutenkin aktiivisempia. 

Mut toki täällä on ed-, niinkun (-) tääl on myös opiskelijoita, työttömiä ja muita vastan- 

vastanneissa, mut, mut se on ihan tyypillistä, että, että tuota, vastaukset ovat, ovat 

niinkun op-, positiivisempia – varsinki tossa nyt edustu-, niinku äänestämiskohdassa 

kun, (äänestyskohdassa) kun mitä, mitä, mitä sitten on se todellisuus. 

1:06:20.1 Carita Orlando 

Öö, sitte seuraavana Sirpa Kauppinen, ole hyvä. 

1:06:25.3 Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia mielenkiintosest tutkimuksesta. Itse asias toi tukee hirveän hyvin toi 

joukkoliikenteen, öö, ajattelu ja merkitys tossa, tossa oli HSL:ssä käyttäjä-, öö, -

tyytyväisyystutkimus myöskin hiljattain, ja siinä nousi C-vyöhyke voimakkaasti esiin 

siinä, että, että siellä ei olla ihan niin tyytyväisiä käyttäjiä, ja, ja tää nyt on ihan loogista, 

kun katsoo sitä, että miten se, öö, vaikkapa nyt sitten Tikkurilassa, lippu maksaa 

Tikkurilasta Helsinkiin paljon enemmän kun vaikkapa Helsingin poikittaisliikenteessä 

vaikka tunnin (-) [1:06:55] siellä. Eli tämmöst tiettyä, tiettyä uudistamisen tarvetta 

onkin, ja nyt HSL on miettimässä sitä strategiaa, et minkä, minkä tyyppinen 

lippujärjestelmä, että meneekö matkaan, aikaan, vai, vai onko tasahinta, niin on sit 

pohd- pohdinnassa, ja varmasti niinkun juuri, juuri tulevien päättäjien niinku handussa. 
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 Ja tota, ihan täs lähiaikoina pitäs semmosiaki linjoja vetää. Mut sitte toinen mun 

mielestä tämmönen, öö, mihin haluaisin kiinnittää huomiota, vähän kysyä, että, et ku 

tässä tuntuu olevan niinku tietyt palvelut, mistä on ikään ku puhuttu, ja missä on ikään 

ku todettu myös ongelmia niinku tarkastuslautakunnan, öö, öö, lausunnoissa ja 

muissa, niin nämähän nousivat sit meillä esiin, et onko sitten jokin, jotain semmosta 

niinkun käsitystä, että, että tota, miten näitä ongelmia päästäisiin ratkaisemaan, koska, 

koska aivan niinkun, öö, Jouko, valtuutettu Jouko Jääskeläinen nosti esiin, et ois ollu 

hyvä myös saada nämä tiedot ennen, öö, vielä semmoseen aikaan, että voi ikään ku 

vaikuttaa, mut että kyllähän ne paljon oli semmosia, mistä tavallaan tiedetään, mis on 

haasteita – vaikkapa ikäihmisten kotipalvelu. Mut se, et tuol on noin tyytymättömiä, 

niin oli kyl mulle yllätys, että siellä ollaan ihan niinku miinuksen puolella noin reippaasti, 

nii se on kyl aika paha tilanne. Tie- tietyt palvelut siel nousi: yllätyksenä oli myöskin 

tuo kaavoituksen tyytymättömyys. Siihe-, si-, niitä päätöksiähän me teemme kaikkein 

eniten. 

1:08:26.6 Carita Orlando 

Kiitos, ja seuraavana sitte Kati Tyystjärvi, ole hyvä. 

1:08:31.5 Kati Tyystjärvi 

Kiitos, puheenjohtaja. Öö, nyt en tässä ehdi, ehdi katsoa niitä sieltä ekstranetista; 

olisin ihan muutamalla kysymyksellä, kysymyksellä, tuota, jatkanut tätä pohdintaa. 

Oliko tuo joukkoliikenne, se esiinty muutamassakin, oliko siinä kysymys 

tyytyväisyydestä vai tärkeydestä – se, sitä, sitä jäisin miettimään. Öö, ja, ja tuota, 

kuinka poikkeava tämä, tämä tuota, onko tää poikkeava myöskin, myöskin sitten, öö, 

oliko täs tutkimukses mukana nää muut pääkaupunkiseudun kunnat, ja sit pieni 

yksityiskohta: öö, mikähän mahtaa olla se maakunnallinen lehti, jonka vantaalaiset 

arvioivat, öö, olevan noin, oliko se nyt, öö, 50 prosentin arviolta (tärkeysjärjestykse-), 

tuon paikallisen lehden me pystymme kyllä, kyllä aika hyvin tunnistamaan, mutta, 

mutta tuota, se tuskin on, on Uusimaa, joka ilmestyy tuolla Porvoon ja Pornaisten 

suunnalla. Mut, mutta tuota, onko teillä käsitystä, että mink-, mink- minkä, mitä lehteä 

vantaalaiset tarkottavat? Kiitos. 

1:09:53.8 Carita Orlando 
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 Ja otetaan vielä tähän Jussi Särkelän kysymys, niin siin on kaikki kysymykset sitte 

kerralla. Jussi, ole hyvä. 

1:10:01.0 Jussi Särkelä 

Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Paljonkin, öö, kohteita, mi- mistä haluas 

kommentoida, mut ajan puutteen vuoksi k- kiinnitän huomion vain siihen yhteen. 

Jälleen kerran nousi esille sosiaalipalvelujen asema ja tunnettuus, siitähän siinä on 

kysymys, verrattuna terveyspalveluihin. Eli sosiaalipalveluja käyttä- käyttävät ihmiset 

ovat yleensä myöskin äänettömiä ja vaikutusvalta-, -vallattomia ihmisiä. Ja, ja tuota, 

tästä syystä, niin muun muassa sote-uudistuksessa on koko ajan puhuttu (-) pääasias 

terveys-, terveydenhuollosta ja, ja, ja jopa lausunnoissa kiinnitetty huomiota vain 

siihen, niin halusin käyttää tän puheenvuoron sen takia, että tuleva valtuusto toivon 

mukaan olisi nyt sitten kerranki se, joka, joka ottais huomioon, tutustuis ensinnäki 

siihen, että mitä sosiaalipalvelut pitää sisällään, ja, ja ottaisivat paremmin ne 

huomioon, öö, strategioissa. Kiitos. 

1:11:09.3 Carita Orlando 

Kiitos, öö, saitteko sieltä, öö, kysymyksiä poimittua? 

1:11:16.4 Marianne Pekola-Sjöblom 

Joo, kiitos, kiitos kommenteista pu-, ja, ja kysymyksistä, mä joit- joitaki sain napattua. 

Nyt ensinnäki tästä nyt siitä, öö, (esimerkiks) joukkoliikenteen kohdalta, niin onko 

kysymys k- ky-, onko kysytty tyytyväisyyttä vai tärkeyttä, niin on nimenomaan kysytty, 

öö, palvelujen hoitoa, elikkä se on sitä palvelutyytyväisyyttä, mutta myös, myös sitte 

saatavuutta, saavutettavuutta, elikkä (molemmat on, mut) tärkeyttä ei ole e-, ei ole 

kysytty. Se tuli se, öö, tavallaan se joukkoliikenne, tai liikenneyhteydet tuli si- siellä 

hyvän kotikunnan kriteereissä esille sit niinku eri, eri näkökulmasta, mut mun mielestä 

ne tu-, ne tulokset, mitä siitä tuli, niin, niin tukee eri- erinomaisen hyvin, antaa, antaa 

semmosen kokonaiskuvan siitä, et Vantaalle, Vantaalle se on, on keskeinen asia, ja 

hyvin ymmärrettävästi. Öö, sit siellä oli, tuota, mikähän lehti on maakunnallinen lehti, 

niin, niin tota, sitä kun ei kysytty, et, et, et mikä on (-) sinulle maakunnan lehti, niin sitä 

nyt (--) niinku varmuudel sana-, mu-, sanoa, mut kyl mä nyt olettaisin, et he kuitenki, 

kuitenki niinkun katsoo, et se ois se suurin, suurin lehti, elikkä Helsingin Sanomat, joka 

olis sit semmonen laajempi ku pelkästään Vantaa- Vantaata koskeva, koskeva lehti. 
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 Ja sit siihen yllättävän, siihen, siihen, jossa, tota, öö, et on yllättävän paljon 

tyytymättömiä, niin tämmösissä kyselyissä juuri, juuri (saadaan ne) [1:12:31], jotka on, 

ovat tyytymättömiä, niin he kyllä tuovat sen ni-, hy-, tuovat sen tyytymättömyydensä 

niinkun ilmi. Mut, ja, ja, ja tota, myöskin sitte tyytyväiset, mut et sit ne, jokka ei ota 

kantaa, niin, niin tuota, öö, on, on hyvin todennäköistä, että he niinkun… joko he eivät 

tunne sitä palveluu ollenkaan, et he ei osaa yhtään ottaa kantaa, tai sitte sit se, että 

he ovat k- kohtuullisen tyytyväisiä, kuitenki pikemmin tyytyväisiä ku tyytymättömiä. Öö, 

ja tärkee po- pointti oli toi, toi sosiaalipalvelu-, öö, k-, sosiaalipalveluja käyttävät 

ihmiset ovat äänettömiä, et se on, on, olen samaa mieltä, että, et kyllä se on täs sote-

uudistuksessa, niin, niin (--) hyvin paljon vahvasti mennään terveyspalvelut edellä ja, 

ja, ja tähän sosiaalipalvelupuoleen pitää kiinnittää huomiota, ja sosiaalipalvelut kä- 

kärsii tos-, tai siis sanotaan näin, että tä-, nää tutkimus-, tämä tutkimustapa ei niinkun 

ole omiaan sit selvittämään sitten niitten käyttäjien mielipiteitä, koska ne tosiaan on 

niitä, jotka sit… niitä käyttää enemmän sit ne, jotka eivät tän tyyppiseen kyselyyn 

vastaa. (Ja et) [1:13:31] siihen tarvitaan sit ihan semmosia erityisiä asiakaskyselyitä. 

Mutta sit se on, ja ikävä kyllä sitte (--) sosiaalipalveluista niin, niin paljon uutisoidaan 

sitte niinku negatiiviseen sävyyn, niin, niin sitte tulee helposti sit se, niinkun, 

negatiivinen väre, vire sitten niille, jotka ottavat kantaa niiden, niiden palvelujen 

hoitoon. Kiitos. 

1:13:55.7 Carita Orlando 

Kiitos paljon, nää oli molemmat, öö, mielenkiintosia, öö, tutkimuksia, ja ehkä olis hyvä, 

öö, seuraavan valtuuston sitten myös tutustua tähän kuntalaistutkimukseen. Kiitos 

oikein paljon selostuksesta ja ajasta. 

1:14:11.6 Marianne Pekola-Sjöblom 

Kiitoksia. Oikein hyvää kevätkauden jatkoa ja tsemppiä kuntavaaleihin! 

1:14:16.2 Siv Sandberg 

Kiitos minunkin puolestani, kiitos. 

1:14:18.4 Carita Orlando 

Kiitos, hyvää kesää. 

1:14:20.0 Siv Sandberg 



  

 

22 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
10.06.2021 

 Kiitos. 

1:14:22.1 Carita Orlando 

Öö. Ja huomasin, että valtuuston puheenjohtaja on liittynyt linjoille, mutta tässä 

seuraavana on meillä tilannekatsaus koronapandemiaan, niin tehdään semmonen 

puheenjohtajan vaihto tässä samalla, kun annan puheenvuoron kaupunginjohtajalle, 

elikkä Ritva Viljanen selostaa meille koronapandemiasta. Ole hyvä. 

1:14:46.0 Ritva Viljanen 

Hei vaan kaikille – 

1:14:47.3 Antti Lindtman 

Täällä ollaan, näin tehdään. Ole hyvä, kaupunginjohtaja. 

1:14:50.1 Ritva Viljanen 

Kiitos. Nyt vielä peruskysymys, että näkytä-, näkyykö ja kuuluuko kaikille? 

1:15:22.5 Carita Orlando 

Hyvin näkyy ja kuuluu. 

1:15:23.2 Antti Lindtman 

Hyvin näkyy ja kuuluu. 

1:15:24.0 Ritva Viljanen 

Selvä. No niin, no, täytyy sanoa, että tämä päivä on hyvien uutisten päivä, eli me 

ollaan, öö, öö, pääkaupunkiseudulla laskettu li-, riskiluokitusta, sekä sitten tä- tänään 

meni rikki, öö, sekin ennätys, että puolet vantaalaisista yli 16-vuotiaista on saanut nyt 

ensimmäisen rokotteensa. Ja, eli, eli tota, hyvält-, nyt näyttää tällä hetkellä hyvä- 

hyvältä, ja meillä on ilmaantuvuus laskenu merk- merkittävästi. Ja täs on nyt näitä 

meiän, päiväkohtanen tartuntamäärä-, -määrät meil on tällä hetkellä tosta neljästä, 

neljän viiva kahdeksan välillä päivässä. Öö, seitsemän vuorokauden keskiarvo on 7,3. 

Ja ilma- ilmaantuvuus 57,7. Tää meillä on hieman vielä koholla, mut kun ajattelee, et 

meil oli pahimmillaan tämä kymmenkertainen (-) 500, niin, niin, niin kyl täs on 

merkittävä lasku, ja ku ka- katsotaan tota edellistäki kahta viikkoa, niin tää on 

puolittunut, öö, edellisenki kahden viikon aikana. Positiivisten näytteitten osuus on 1,1, 
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 ja, ja tota, meillä ei ole toukokuun alun jälkeen kukaan kuollu, ja myöski sairaala-, 

Vantaan omissa sairaaloissa on, öö, ollut erittäin vä-, kahden viimisen kuukauden 

aikana erittäin vähän, et ihan yhtä kahta ihmistä, jos… ja meil oli tos itse asiassa 

melkeen kolme viikkoa, että Vantaan sairaaloissa ei ollut yhtään ja, ja, ja 

erikoissairaanhoidossa yksi kaksi; tällä hetkellä ei ole yhtään, yhtään vantaalaista. Eli 

nyt näy-, tai selkeesti tauti hellittää kohti kesää otettaan, ja kyl tietenki täytyy kiittää 

myöskin vantaalaisia, että on hoide-, öö, et he ovat ottaneet tämän vakavasti. Tässä 

näkyy nyt, öö, tähän päättyy nyt tuohon päivään, 8.6., eli kun tänään on 11., tästä nyt 

puuttuu, ja ku katsotte tuolla 3.6., 4.6., niin siel on aika isoja määriä, ja se vaikuttaa 

meiän tähän ilmaantuvuuslukuun vielä, et se nostaa sitä pikkusen korkeemmalle kun 

muutoin, mut meillä oli siis vastaanottokeskuksessa, havaittiin ti-, tartuntaryväs, ja, ja 

sitte seulottiin kaikki vastaanottokeskuksessa työskentelevät, ja siellä, siellä 

asiakkaana, ja, ja se näkyy tossa niinkun tällasena tilastopoikkeamana, että meillä on, 

on muutami- muutamina päivinä on vähän korke- korkeempaa lukua, ja sitten on 

parattu, palattu jälleen tänne matalem- matalemmalle tasolle. Ja tosiaan, nii se, minkä 

sanoin, niin, niin puolet va-… anteeks, nyt, öö, mun esitykseni katosi! 

[1:17:58-1:18:32, sivuavaa keskustelua] 

1:18:32.8 Ritva Viljanen 

Eli, tota, eli puolet vantaalaisista on tänään saanut ensimmäisen annoksen yli 16-

vuotiaista, ja 9 prosenttia on saanut toisen, toisen rokotusanno-, -annoksen, ja tämä 

on myöski se päivä, et meil on tänään avattu 20–24-vuotiaitten, öö, rokottaminen niin 

ikään. 

[1:18:50-1:19:43, sivuavaa keskustelua] 

1:19:43.4 Ritva Viljanen 

Elikkä, tota, tosiaan, niin meil on, öö, siis käynnissä paitsi tää k-, öö, 20–24-vuotiaitten 

rokottaminen, niin meil on to-, öö, käynnissä toi- toinen rokoteannetu-, -annos 

ikääntyneille, riskiryhmille ja sote-ammattilaisten tehosterokotukset. Mutta me ollaan 

hyvin, öö, vauhdissa tässä, 45 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat ovat saavuttaneet 

jo yli 70 viiva 80 prosentin tason, ja, ja tota, nuoremmissa (--) riittävä rokotekattavuus. 

[1:20:15-1:22:34, sivuavaa keskustelua] 
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 1:22:34.3 Ritva Viljanen 

Eli, joo, Suomen luvuthan ovat siis, kaiken kaikkiaan 2,7 miljoonaa on saanut roko-, 

ensimmäisen rokotteen, ja toisen annoksen on Suomessa saanut 640 000 ih- ihmistä, 

elikkä rokotekattavuus Suomessa on 48,3, joka on myöski se, mikä on, on meidän, 

öö, meidän, tota, tasomme. Mennään seuraavaan ko-, kuvaan. Niin, öö, tänään ollaan 

tehty päätös siis siitä, että pääkaupunkiseutu on, öö, laskenut riskiluokitusta, ellä-, 

elikkä me ollaan palattu kiihtymisvaiheeseen. Mehän oltiin hyvin pitkään 

leviämisvaiheessa, elikkä korkeimmassa astu-, asteessa – melkein seitsemän 

kuukautta. Et siinä mielessä tää on, on, on todella merkittävä muutos. Tässä, mä 

pahoittelen, tässä kuvassa on pieni virhe, eli, eli tota, tää kiihtymisvaiheen määrite- 

määritelmähän on niin, että tapaussumma ei ylitä 25:n viiva 50:n väli-, 50:tä ei ylitä, 

elikkä toi alaraja on siis 25; jos se menee sen alle, nii sitte voidaan jo, tietenki ollaan 

jo perus- perusvaiheessa. Mutta (k- kai-) [1:23:40], vaikka Vantaan luku oli nyt, öö, 

vähän yli 50, Helsingissähän se on nelosella alkava, ja, ja, ja tota, Espoossa se oli 51, 

niin meillä vaikuttaa viel tää, tää vastaanottokeskuksen, öö, tartuntaryväs, eli mä ole- 

oletan, että nyt ku tässä, ku se on kahden viikon seurantajakso, niin, niin, niin, mä 

oletan, että seuraava toivottavasti on, on kyllä nelosella alkava luku meilläkin. Mut 

meillä kaikki nää muut ehdot täyttyy ihan selkeesti, eli positiivisten näytteitten osuus 

on, on tota, alle 2 prosenttia, mikä on yläraja. E-, öö, meillä ei esiinny tällä hetkellä 

joukkoal-, -altistumisia. Selvitetään todellaki, meil on tartunnanjäljitys niinkun täysin 

aja- ajan tasolla: (enään) päivittäin ei jää yhtään selvittämättä, ja, ja saadaan noin 70 

prosenttia selville, selville, et mistä, mistä johtuu, ja tosiaan, koska meiän sairaaloissa 

ei ole oi-, ei ole he-, ketään, ketään, tai, tai yhdes- yhdestä kahteen koronapotilasta, 

niin, niin toimintakykyhän on erittäin hyvä. Mennään seuraavaan. Sitten ku katsotaan 

näitä, mitä tää siis tarkoittaa, niin, öö, teh-, tänään on tehty päätös siis siitä, että nämä 

kiit-, kiihtymisvaiheen uudet, öö, tota, toiminnat, öö, t-, va-, tai avaukset, avaukset tulee 

voimaan 15. päivä kuudetta, eli vähän aikaa tässä valmistellaan myöskin, koska näihin 

kuitenki liittyy, öö, terveysturvallisuusohjeita, niin sen takia ensi viikon tiistaina ava- 

avautuvat sitten. Eli lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta avataan. 

Aikusten harrastustoiminta avataan myöski sisätiloissa, mut ainoa, mikä tässä oikeesti 

jää, on tää aikuisten, öö, tota, öö, l-, sisäliikuntaharrastukset on ainoa käytännössä, 

mikä jää vielä kiinni. Aikusten, öö, ryhmäharrastustoimin-, -toiminta ulkona, liikunta, 

liikunta ulkonaha-, va-, tota, mahdollistetaan, mutta, mutta sillon me tiedetään, että 
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 sillon, öö, (jo) [1:25:41] tästä koronasta, että aikuisten ryhmämuotoinen sisäliikunta oli 

yksi niistä, mistä, mihin voitiin paljon näitä tartuntoja jälje-, jäljittää, ja kun ei vielä olla 

perustasossa, niin ajatuksena on täs, et mennään rauhallisesti asteittain ete- 

eteenpäin, ja sen takia vielä tää aikuisten kuntosalit ja ryhmäliikunta sisätiloissa jää 

siis kiinni. Mutta täs on tämä ristiriita ollu koko ajan, että, et, et ku valtio on avannu nää 

aikuisten ha-, va-, palvelut paljon aikaisemmin, niin yksityisellä puolella nämä ovat siis 

au- auki. Öö, kuntien asiakaspalvelutilat avataan, paitsi siis tosiaan tää kuntosalit ja 

ryhmäliikuntatilat, niin, niin niihin voi mennä. Öö, kirjastot av-, auki, niitten lukusalit av- 

avataan. Ja, ja tota, kulttuuritalot avataan, elikkä hyvin paljon tulee. 

Terveysturvallisuussuosituksia kuitenki liitetään näihin palveluihin, ja todennäkösesti 

koko kesän tulee voim-, tulee olemaan voimassa myöskin maskisuositus sekä etä- 

etätyöt. Mennään seuraavaan. No, öö, samalla koronakoordinaatioryh-, -ryhmä 

suositteli, että kun ollaan liiti-, öö, siirrytty, öö, kiihtymisvaiheeseen, niin, öö, 

suositellaan yleisötilaisuuksien henkilömäärärajotuksista luopumista niin sisätiloissa 

ku ulkotiloissa, elikkä, ja avi tulee tekee tämä- tämän päätöksen ensi maanantaina, jo- 

jollon tää tarkoittaa sitä, että sisätiloissa ei ole enää tätä kymmenen hengen rajotusta 

eikä ulkotiloissa 50 hengen rajoitusta, et, et se on vapaata. J-, öö, tota, mutta yli 

kymmenen hengen sisätilojen, sisätilojen kokouksissa ja yli 50 hengen ulkotila-, öö, -

kokoontumisissa täytyy kuitenkin noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön antamia 

suosituksia, jotka tarkoittaa turvavälejä, terveyshygieniaa, (käsidesit oltava) [1:27:42] 

paikassa, ja, ja tota, mutta ei kuitenkaan rajota sitä kokoontumisen määrää. Sitten 

myöski suositeltiin, suositellaan aluehallintovirastolle, että tää 58 d, öö, -pykälä 

kumotaan, ja näin tulee todennäkösesti käymään myöskin ensi maanantaina, eli se 

tarkoitti tätä tosiallise-, tosiasiallista mahdollisuutta turvaväleihin, eli kahden metrin 

turvavälejä joka, joka tilanteessa, että tästä myöskin luovutaan. Yksityistilaisuuksille 

suositellaan samoja, öö, rajotuksia kuin, kuin tota, näille ju-, näissä julkisissa 

kokoontumisissa. Mennään seuraavaan. No lentokenttätilanne, Suomihan on 

käytännössä hyvin lähellä laitonta tilannetta, eli maahantulorajotuksien rajottamisella 

ei oo enää perustetta. Oikeuskanslerikin on esimerkiks kiin- kiinnittäny huomiota 

tähän, että, et me ei voida rikkoa näitä EU-säännöksiä tällä tavalla, mutta kun Suomi 

ei ole pystynyt määrittelemään sitä terveysturvallista maahantulomallia, niin ollaan täs 

tilantees, et hallin-, hallitus on yhä edelleen jatkanut tätä maahantulorajotuksia, elikkä, 

öö, rajavalvonta, rajavalvontaa rajoilla, niin 27.6. saakka. Öö. Tällä hetkellä siis uutta 

on se, että mat-, öö, työhön liittyvä matkustaminen – tietyin edellytyksin – sallitaan. Ja, 
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 ja tota, meillä- meillähän matkustetaan siis, öö, vain 2 prosenttia he-, he- henkilöistä, 

jotka tulee Suomeen, tulee rokotetodistuksilla tai todistuksilla sairastetusta taudista. 

Elikkä vain 2 prosenttia, et se on niin harvinainen vielä kuitenkin. Kaks kolmasosaa 

tulee ennakkotestillä, elikkä läh- lähtötilanteessa lähtömaassa heidät testataan, ja se 

johtuu siitä, et Finnair ei päästä kon- koneeseen ketään mu-, ketään ilman tätä. He 

eivät joudu tällä hetkellä Suomessa toiseen testiin eikä karanteeniin. Ja kolm-, yks 

kolmasosa testataan, sen lisäksi, tota, tehdään, elikkä nyt viikolla 22, öö, ko-, noin 

3 000 matkustajaa, heiltä otettiin koronateti-, -testi, ja sitte tehdään pistekokeita ja 

tarvittaessa kohdennettuja tarkistuksia, ja näit kohdennettuja tarkistuksia tehtiin 

hieman enemmän viime viikolla, et esimerkiks Kiova, Riika, Bukarest ja Istanbul 

tarkistettiin kaikki lentoke-, lentokoneista (tulleet) [1:30:06]. Otetaan seuraava. Öö, täst 

on pidetty… minusta täs on nyt Vantaalla iso kysymys, (ja ko-), ei ainoastaan 

Vantaalla, vaan koko Suomessa. Eli jos me ei päästä tähän matkustamisen nousuun 

mukaan, elikkä nyt hallitus on, sosiaali-terveysministeriö on tehnyt esityksen, joka on 

selkeesti EU:n lin- linjauksia vastaan, joka käytännös, joka, öö, merkitsee sitä, että 

nyt, öö, terveysturvallisia käytänteitä ei höllennetä, vaan tiukennetaan nykyisestä. 

Elikkä sinne tulis ennakkote-, tota, toinen testi ja karanteeni Suomessa, sekä lisäksi 

vaaditaan, että, et tar-, kaikki tarkastustoiminta tehtäisiin Suomessa, ei mitään lähtöta-

, -maassa, ja vain tämän tarkastustoiminnan vois tehdä ainoastaan tartuntatauti-, öö, 

-viranomaisen palveluksessa oleva henkilö tai sairaanhoitopiirin henkilö. No täähän 

on tietenkin ihan mahdotonta, koska tuhannen ihmisen päivittäinen maahantulo vaatii 

107 terveydenhoidon ammattilaista tällä hetkellä kentällä ja (50 Finavian) [1:31:09] 

työntekijää, et siitä voi hyvin laskea, et mitä se vois olla, öö, 10 000:lla, 20 000:lla tai 

30 000:lla, ja normaalitilannehan meil on ollu 60 000. Täs ei oo kysymys ainoastaan 

siitä, että suomalaisten pitäs päästä Karan-, Karania-, Karani-, Ka- Kanarialle, vaan 

siitä, että… siis meil on 140 000 työpaikkaa kiinni matkustamisesta. Ja sit on vielä 

johdannaisammateissa, öö, t-, valtava määrä, varmaan sa-, suurin piirtein sama 

määrä. 40 prosenttia Vantaan työpaikoist on kiinni täs. Nyt Finnair on antanut jo 

tulosvarotuksen siitä, et he eivät koskaan ehkä enää palaa yhtä suureksi yhtiöksi, ku 

he olivat, ja on mahdollista, että tulee siirtymään pienempiin koneisiin, lakkauttamaan 

monet lentoyhteydet. Ja kun lentoyhteydet menetetään, ne menetetään kyl pitkäksi 

ajaks, et siinä menee myöskin nää julkiset investoinnit hukkaan, jos reitit rakentuu 

ohitse Helsinki-Vantaan. Suomes ei ehkä oo sitä, niinku, herätty siihen, et Helsinki-

Vantaa on kokoaan suurempi, Suomea suurempi lentokenttä. Mehän, sillä 
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 aikasemmalla kasvutahdillahan me oltas menty A- Arlandan ohi ihan muutaman 

vuoden kuluttua, elikkä et se on ollu va-, merkittävä lentokenttä, öö, maailmassa, mut 

nyt lentoliikenne elpyy, matkustaminen on käynnistynyt, tää tilanne on, on meille kyl 

todella vaikee. Mennään eteenpäin. Öö, no näistä valtiohallinnon ohjeista ja 

päätöksistä ei kannata kauheesti enää pysähtyä näihin, eli totean sen, et 

huomenaamulla valtioneuvosto päättää – ainaki sen ennakkotiedon mukaan, mikä 

minulla on; täällähän on ministeri paikalla. Öö, varma-, osaa varmaan tarkentaa, onko 

tietoni väärä, mutta mul on se käsitys, että huomenaamulla valtioneuvosto päättäisi 

näistä ravinto-, ravitsemusliikkeitten rajoituksista. Ja sillohan se merkitsee 

kiihtymisvaiheella, että, et meillä pitäis anniskeluajat nos-, nousta kahdella tunnilla. Ja 

Etelä-Suomen av-, aluehallintovirasto siis lieventää, ensi maanantaina on tarkotus 

tehdä päätös, jossa nämä kokoontumisrajotukset lievenee (tässä mainituista) 

[1:33:09]. Mennään eteen. Ja viime katsauksen jälkeen tehtyjä linjauksia on tässä 

luettelo, mutta oikeasti me voitas, jos vaan ihan selaa, mä en käy näitä le-, lävitse, täs 

on las-, lapset ja nuoret pe- periaatteena ollut ensin, ja, ja täs on näitä aikasempia, öö, 

aikasempia avauksia, mutta itse asiassa tänään tehty… mennään vaan eteenpäin, 

suljetaan, (katotaan näitä). Niin, niin, öö, tarki-, tarkoittaa siis sitä, että vain, öö, 

aikuisten kuntosalit ja ryhmäliikuntatilat, aikuisten, öö, kilpailut sisätiloissa sekä nuoris- 

nuorison koulutusvaihdot ja leiriko-, kansainväliset leirikoulut e- eivät avaudu. Sitte 

kesästä. Me ollaan nyt linjattu, että, että tota, juhannukseen asti mennään tällä rytmillä, 

et häiriötilannejohtoryhmä kokoontuu, öö, kahdesti viikossa, mut kesällä s- sit kuitenki 

pidetään valmiutta yllä, seurataan tilannetta, koska tää on aika… öö, virus nousee 

sekä laskee aika voimatta-, voimakkaalla nousu-, tota, voimakkain ottein, et kerran 

viikossa häiriötilannejohtoryhmä kuitenki kevennetyllä kokoonpanolla, öö, k- 

kokoontuu. Mennään eteenpäin. Ja sitten me, Vantaa suunnittelee tätä omaa 

suunnitelmaa toipumisesta ja jälkihoidosta. Ja, ja tota, tää on t-, meillä on nyt 

ensimmäisiä luonnoksia, ollaan saatu hyviä aineistoja toimialoilta, ja, ja, ja tota, 

johtoryhmä käsittelee tätä suunnitelmaa nyt tässä, e- ennen ku jää lomalle, ja, ja 

jatketaan, jatketaan elokuussa; tarkotuksena on esitellä tämä suunnitelma 

luottamushenkilöille alk- alkusyksystä. Varmaanki strategiapäivissä jo, jo ainaki 

keskeisiä, keskeisiä näkökulmia. Ja seuraava kuva. Ja tästä poikkeusvuodesta, niin 

onhan tää nyt ollut huikea puolitoista vuotta. Öö, ensimmäinen suomalainen 

koronatautitapaus todettiin helmikuussa -20. Öö, 11.3. viime vuonna tää, todetaan, et 

tää on maailmanlaajunen pandemia. Öö, häiriötilannejohtoryhmä ja johtokeskus 
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 perustettiin, mehän alotettiin, siis vallattiin kaupunginhallituksen huone sillon aluksi, 

niin 12.3. meillä alkoi. Ja, ja tota, sillon vakiinnutettiin nää tilannekaskaukset Vantaan 

luottamushenkilöjohdolle, säännölliset henkilöstö- ja mediainfot, ja joka viikko tehtiin 

linjausluettelo, ja, ja tota, nyt tilanne tosiaan näyttää hyv- hyvältä, ja vot-, voitu 

seitsemän kuukauden jälkeen palata kiihtymisvaiheeseen, ja toivon, että tos kesän 

aikana voidaan todeta, et ollaan peru- perusvaiheessa. Öö, me tehdään tästä, ennen 

ku lomalle jäädään, vielä vähän määriä, eli lasketaan, kuinka paljon on kokouksia 

pidetty, pidetty, ja mitä kaikkea tapahtunut, ja kuinka paljon näis meiän 

virtuaalipalveluissa on ollut ihmisiä. Ja, ja tota, voin vakuuttaa jo nyt, et, että määrät 

on kyl huikeita, ja et paljon on töitä tehty. Kiitoksia. Tässä oli (esitykseni) [1:36:18]. 

1:36:26.2 Antti Lindtman 

Näin, kiitos. Sitten, kello käy, mutta meil on mahdollisuus tähän pari lyhyttä kysymystä. 

Öö, Hirvonen, sen jälkeen Kauppinen. Hirvonen, ole hyvä. Nyt, Hirvonen, tänne ei 

kuulu – onkohan mikki? 

1:37:04.6 Juha Hirvonen 

Ai, okei, nyt meni mikki päälle, joo, okei. 

1:37:06.6 Antti Lindtman 

Ole hyvä. 

1:37:08.2 Juha Hirvonen 

Pahoittelut, jostain syystä ei menny mikki heti päälle, mut tota, öö, tossa kalvossa, 

kalvossa, jossa oli näitä, näitä tota, rokotuskattavuutta, niin tää kolmevitosten ja siitä 

nuorempien tää kattavuus on aika pieni – milläs me saadaan nyt innostettua nää, nää 

nuoremmatkin rokotuksia auttamaan? Onks siihen jotain suunnitelmaa? Toihan on, on 

tota, jos on useamman viikon ollu jo, ja siel ollaan vasta 30 prosentissa, niin 

huolestuttaa. 

1:37:41.9 Antti Lindtman 

Kauppinen. 

1:37:46.7 Sirpa Kauppinen 
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 Kiitoksia. Kiitos jälleen kerran hyvästä (koronakatsauksest, mä) oisin kysyny 

semmosta, et ku tää on hyvä, että nyt tehdään tämmöstä niinkun, öö, suunnitelmaa, 

mut että, et vaikka koronatilanne on hyvin parantumassa, niin nää koronahaitat, mitä 

niinku korona aiheuttaa muuten (esmes) sote-puolella, niin eivät ole ohi suinkaan. Ja 

mä itse nään, että ydinongelma Vantaalla on se, että (koronahaittoja korjaavis) 

palveluissa on ollut muutenkin joko toimimattomia osia tai resurssipulaa – vaikkapa 

sitten, öö, oppimisen, koulupudokkaiden kanssa tai, tai lukemaan oppimisen kanssa, 

tai sitten just joissain näissä, tota, päihde- tai mielenterveyspalveluissa, niin ollaanko 

näihin nyt sitten, öö, tekemässä rakenteellisia muutoksia, kun me tunnistamme nämä, 

öö, nimenomaan nämä koronahaittoja korjaavat palvelut usein semmoseks, missä 

meillä on isoja ongelmia muutenkin. Ja ollaanko näihin laittamassa nyt sitten rahaa, 

että, et kun tuntuu siltä, että ihan pelkkä raha ei aina riitä, mutta e- ei myöskään pelkät 

rakenteelliset uudistukset, nii oisin halunnu tämmöstä niinku pikkusen niinku ava-, et 

voitko avata sitä, että mitä näille palveluille, jotka korjaavat koronahaittoja, missä meil 

on kumminki ollu ongelmia, niin pystytkö näihin vähän avaamaan, että mitä siel on 

sitten suunnitteilla? 

1:39:12.1 Antti Lindtman 

Eerola. 

1:39:15.2 Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. Öö, on tietysti hyvä kuulla, että kaupunki on nyt 

suunnittelemassa tällaista jälleenrakennuksen ohjelmaa, koronasta toipumisen 

strategiaa. Ja se on varmasti myöskin näissä kuntavaaleissa yks keskeisiä 

kysymyksiä. Mä olisin kysynyt, että mikä on kaupungin arvio tällä hetkellä siitä hoiva-

, öö, hoito- ja oppimis-, ehkä myös mielenterveysvelasta, jota tän korona-, öö, -kriisin, 

koronavuoden tai koronakriisin aikana on syntynyt. Minkä tyyppisistä summista 

puhutaan? Öö, jossakin vaiheessa oli ollu es- esillä tällasia lukuja sosiaali- ja terveys-

, öö, -puolella, tai niinku sote-toimialalla, jossa puhuttiin 22:sta, 25:stä miljoonasta 

eurosta; onko nää luvut, öö, tuota, tarkentuneita millä lailla? 

1:40:05.6 Antti Lindtman 

Jääskeläinen. 

1:40:10.6 Jari Jääskeläinen 
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 Joo, kiitos, puheenjohtaja. Täähän vaikuttaa todella hyvältä tää koronatilanne nytte, ja 

jos oikein luin ja tulkitsin näitä, niin myös Tikkurila-vestivaali todennäköisesti tulee, 

tulee meille tähän eteen ja toteutuu. Vai kuinka? Kiitos. 

1:40:31.7 Antti Lindtman 

Ja Saramo. 

1:40:38.4 Jussi Saramo 

Kiitos, puheenjohtaja. Öö, tuohon kaupunginjohtajan kysymykseen, niin, niin tuota, 

sanotaan näin, että, öö, tänään varmaankin sitten jo tiedotetaan, mikäli huomenna 

kävis näin, että siirrytään sinne, öö, kiihtymisvaiheeseen, ja itselläniki on semmonen 

tunne, että näin saattaa huomenna semmonen päätös eteen tulla. Mutta oisin todennu 

vaan: tilannehan on siis todella hyvä, ja siitä pitää olla iloinen, öö, mut tällä hetkellä se 

uhka on se, että esimerkiks Isossa-Britanniassa nähdään nyt kovaa, öö, tartuntojen 

määrän kasvua, vaikka siellä väestö on, öö, rokotettu paljon vahvemmin ku meillä tääl 

Suomessa – sehän johtuu tästä Intia-variantista, ja sen takia nimenomaan tää rajojen 

avaaminen on… tai oletan näin, että se on STM:ssäkin koettu, et se on se keskeinen 

ongelma, öö, koska, tuota, se yks rokotus, se ei, ei riitä sitä Intia-varianttia vastaan, ja 

siin on sitten pelko, että jouduttaskin takas siihen tilanteeseen, et joudutaan laittamaan 

kaikki muuki kiinni, jos rajat on kovin auki, mutta, öö, tää ei nyt ollu kannanotto siihen, 

miten asioiden pitäs olla, vaan mikä on se itse kuulemani syy vieläkin, öö, hidastaa 

näiden avaamisten kanssa. Kiitos. 

1:42:03.5 Antti Lindtman 

Kaupunginjohtaja. 

1:42:06.1 Ritva Viljanen 

Joo, ki- kiitoksia. Öö, tota, me ei sinänsä olla huolissaan tästä, tästä, et meillä olisi 

rokotevastaisuutta. Eli, eli kyl, kyl kaiken kaikkiaan meil on sellanen näkemys, et aika 

hyvin, kyl hyvin ihmiset o-, tän, näitä, tota, tulee rokottei-, ottaa, koska niinku ajattelee, 

et yli 45 vuotta täyttäneitten osalta me ollaan tuolla jo, aletaan olla nel-, se-, 70 viiva 

80, elikkä erittä-, erit- erittäin korkeel, ihan sataanhan nää ei varmaan koskaan 

minkään ryhmän osalta mene. Mutta toki on niin, että, et täs näkyy myös kansa-, 

kaupungin kansainvälisyys, että me ollaan myöski tehty vertailu, vertailu siitä, että, et, 
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 et muuta ku suomea ja ruotsia äidinkielenä puhuvien rokottamattomuus on 

prosentuaalisesti isompi, ja se näkyy erityisesti tääl nuoremmis ikäluokissa. Ja tässä 

meiän täytyy nyt, öö, viestin-, viestitystä tehostaa, ja, ja, ja tota, muistuttaa. Mut, mut 

kaiken kaikkiaan me ei olla ainakaan vielä, vielä ei olla huolissaan siitä, että meil ois 

tällasta rokote-, öö, rokottamattomuutta, vaan e-, me ollaan aika nopeesti aina avattu 

uusia ryhmiä, et on pidetty noi buukkauskirjat täy- täysinä, ja sen takia, niin toi 30-34-

vuotiaatkaan ei oo kauheen kauaa vielä ollut auki. Öö, se on totta, tota, että näik-, se-

, öö, korona koskee erityisesti niitä ryhmiä, joilla oli ennestään ongelmia ja haasteita. 

Eli et se lisäsi s-, kyl segregaatiota selkeesti suurissa kaupungeissa. Eli työttömänä 

meillä on ne henkilöt, joilla on pienet tulot, heidän työttömyytensä on, on, on 

suurempaa, maahanmuuttajien työttömyys on s-, öö, lisääntyy olennaisesti, nuorten 

työttömyys. Ne nuoret, joilla kod-, öö, kouluissa oli oppimisen vaikeuksia tai muuten 

haasteellista, niin heil on ollut eri- erinomaisen vaikeeta selvitä etä- etäopetuksessa, 

ja perheillä, joilla oli ennestään, ennestään ongelmia, niin heiän ongelmansa ovat 

lisääntyneet. Meillähän on toimeentulotukihakemuksetkin esimerkiks kasvaneet, niin 

25 prosenttia, ja, ja tota, enetä-, eniten pyydetään toimeentulotukea ruokaan, et ihan 

tästä on kysymys, et työpaikat on kyl tärkeitä ja siis se. Tota, mä en vielä, öö, haluaisi 

kat- katsoo, tota, sanoa sitä, tai meiän täytyy arvioida sitä summaa, mikä tähän 

voidaan mennä; lähden siitä, öö, päätöksestä, minkä on meiän tuottavuus- ja 

kasvutoimikunta suositellut tehtäväksi, että lähdetään ensi vuoden (budjettia, 

ohjelmaa vuosikatteella) [1:44:35]. Nyt kehys on tehty vuosikatteelle niin, e-, juuri 

tavotteen mukaiselle vuosikatteelle, joka on 94, joka merkitsee siis sitä, et me tehdään 

ku-, öö, (näiltä näkymin) kuitenkin negatiivinen tulos ensi v-, ensi vuonna, öö, mutta 

en, en, öö, lähtisi millään tavalla heikentämään sitä. Eli nyt me katsomme, katsomme, 

minkälainen määrä meil o-, mehän ei tätä palveluvelkaa kyetä yhdessä vuodessa, 

vaikka rahaa olisi kuinkakin, niin me ei kyetä sitä yhdessä vuodessa hoitamaan, et se 

on pitempi prosessi, ja odotan, että me ka-, tehdään tarkemmat arviot siitä, että miten 

verotulojen kanssa käy. Sekä toisaalta mä todella toivon, että hallitus panostaa tähän, 

et hallitukselta tulee myöski ylimäärästä tukea nyt hoitovelan, öö, ja, ja tota, koronan 

jälkihoitoon, et, ja se raha käytettäisiin, käytettäisiin sitten tähän ohjelman 

rahoittamiseen. Öö, Tikkurila Festivaali, niin, tota, tosiaan, niin Tikkurila-festivaalit on 

ilmoittanut, että se, että he, he aikovat ne festivaalit järjestää, ja nyt kun, nyt ku sitte 

nää osallistumisrajotukset po-, mitä todennäkösimmin poistuu, nii se on, näyttää 

myöskin mahdolliselta, et se on oikeen hyvä uutinen meille. Ja tota, öö, ministeri 
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 Saramolle kuitenkin sanoisin sen, että, et, et myöski THL suositteli, et yhdellä 

rokotuksella pitäisi voida tulla Suomeen. Ja, ja tota, tässä kuitenkin on se tilanne, että, 

että jos lähetään ihan 100-prosenttiseen varmuuteen, niin eihän sitä lentokenttää 

koskaan avata. Mutta et se täytyy tasapainottaa, arvioida, arvioida se tilanne. Ja siitä 

huolimatta, niin minusta meidä-, meiän lentokenttä ei ole missään tilanteessa 

vuotanut: se on ollut koko ajan turvallinen. Et kyl- kyllä esimerkiks yhdellä testillä tai 

ennakkotestillä, jolla tälläki hetkellä tullaan, niin kyl me kyetään, ja, ja ku siihen lisä- 

lisätään kohdennetut tarkistukset tarvittaessa, niin kyl me kyetään se rajaturvallisuus 

kuitenkin säilyttämään, et kukaan ei ole ehdottanut niinku täysin avointa, vaan, vaan 

sellaista realistista m- matkustamisen elpymisen kuitenkin mahdollistavaa 

terveysturvallista käytäntöä, mikä olis käytännössä myöski toteutettavissa niin 

lentokentällä ku satamissa. Kiitos. 

1:47:05.4 Antti Lindtman 

Rautioko pyysi vielä puheenvuoron? (--) lyhyt vielä ja sitten mennään eteenpäin. 

1:47:10.9 Pekka Rautio 

Kyllä, kiitos, puheenjohtaja. Tämmönen kysymys, kun on näitä iloisia uutisia, olemme 

kiihtymisvaiheessa enää, niin, öö, Vaskivuoren lukio on parhaillaan valmistelemassa 

musikaalia, joka on ensi viikolla ensi-ilta, nuorten musikaali tuolla Martinuksessa, ja se 

oli tarkotus tehdä striiminä, ja sitä on viimeseen asti arvottu; tarkottaako tää nyt, että 

sinne voisi ottaa hieman yleisöä paikalle? Mä tiedän, et multa tullaan kysymään tätä. 

1:47:35.0 Ritva Viljanen 

Joo, no, jos käy niinkun ennakoin, että avi tekee päätöksen poistaa, öö, nä- nämä, öö, 

yleisömäärärajoitukset, ja näin uskon, et avi tulee tekemään, koska nyt me ollaan 

ilmotettu, et me ollaan kiihtymisvaiheessa, me ollaan se hyvin ja oikein perusteltu, niin 

he, he, tota, ja näihin on määritelty, määritelty niinku avoimuutta tähän, tähän ti- 

tilaisuuteen, niin, tilanteeseen, niin mä uskon, et maanantaina aluehallintovirasto tän 

päätöksen viimeistään tekee; sillon sinne voi kutsua yleisöä myöski. Mut sinne tulee, 

öö, tulee terveysturvallisia käytänteitä, että, et, et, öö, yleisösijottelussa täytyy ottaa 

huomioon (--) ja kaikki tällaset, (mutta) kuitenkin. 

1:48:17.4 Antti Lindtman 
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 Okei. Todetaan, että nämä valoisat koronauutistilanteet on tullut selostetuksi. Sit 

kysyn, että onko muita lis-, muihin lista-asioihin kysyttävää? Nyt on mahdollisuus 

kysyä niistä. En havaitse (pyydettyä puheenvuoroa, joten) oletan, että muutkin lista-

asiat on tullu näin ollen selostetuksi. Sitten meil on kyselytunti, ja meil on saapunut 

yksi määräajassa tullut, etukäteen, öö, tullut kirjallinen kysymys. Ja sen kysymyksen, 

ensimmäisen kysymyksen esittää valtuutettu Aura. Olkaa hyvä. 

1:49:03.5 Anssi Aura 

Jes. Kiitos, puheenjohtaja. Eli kysymykseni koskee Tikkurilassa sijaitsevan 

patioterassialueen tämän hetken tilannetta ja jatkosuunnitelmia. Mitkä ovat lopulliset 

kustannukset – 

[1:49:17-1:49:45, sivuavaa keskustelua] 

1:49:45.7 Anssi Aura 

Tota, mitkä ovat siis lopulliset kustannukset, jotka pation rakentamisest o syntynyt tai 

tulee syntymään kaupungille: eriteltynä investoinnit, välittömät sekä välilliset 

kustannukset, sekä käyttömenot, välittömät sekä välilliset? Ja miten kaupunki jatkossa 

varmistaa, että jokaisella halukkaalla yrittäjällä on mahdollisuus osallistua vastaavaan 

suurterassialueen toteuttamiseen? Miten siis kilpailuneutraliteetti huomioidaan 

jatkossa? Ollaanko tähän luomassa jokin toimintamalli? Vaatiiko tämä jotakin erityisiä 

hallinnon resursseja jatkossa? Onko kaupunki suunnitellut vastaavaa hanketta 

Myyrmäen alueelle tai jonnekin muulle, mu- muualle Vantaalle tulevaisuudessa? Ja 

lopuks sitte haluun sanoo, et sinänsä patio on ollu tosi upee ja tervetullu ilmestys 

Tikkurilan katukuvaan. Ja haluun välittää kiitokset innovatiiviselle ja rohkealle 

yrittäjälle, joka on vieny hanketta tehokkaasti eteenpäin ja tuo Vantaalle tarvittavaa 

pöhinää lisää. Kiitos, puheenjohtaja. 

1:50:53.9 Antti Lindtman 

No niin, nyt olis mahdollisuus sitten vastata patiosta suoraan patiolle. Ja kukas 

virkamies tähän kysymykseen vastaa? Hannu Penttilä. 

1:51:07.0 Hannu Penttilä 

No nii, jos sopii, tätä vastausta on tehty pienellä työryhmällä niin kaupunginjohtajan 

elinkeinopuolelta kuin sitte kaupunkikulttuurin ja meidän kaupunki-, öö, 
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 kaupunkiympäristön toimialan osalta. Mutta, öö, tosiaan vastauksia sinne patiolle 

suoraan. Eli tänhetkisen tiedon mukaan Tikkurilan patioterassialueen 

investointikustannukset ovat noin 85 000 euroa ja käyttömenot noin 25 000 euroa. Öö, 

näitä välillisiä kustannuksia ei oo vielä pystytty arvioimaan, ja niitten arvioinnissa on 

tietenki – kuten ymmärtää saattaa – hyvin suurta e- epävarmuutta, mutta nämä on 

näitä suoranaisia kustannuksia. Kaupunkihan ei Anssi Auran mukaan, öö, mukaan, 

joka voi havainnoida siellä juuri, nii ei vastaa tosiaan tämän alueen 

ohjelmantuottamisesta, siel on paljon vapaaehtosiakin, tai vastaavista kuluista. Öö, 

syksyllä -21, eli tämä, eteenpäin katsotaan, öö, niin syksyllä -21 perustetaan laaja-

alainen työryhmä, jossa tosiaan nämä toimijat, elinkeinopalvelut, kaupunkikulttuuri, 

kaupunkimarkkinointi ja kaupunkiympäristö maanomistajan roolissa, öö, ja tämä 

työryhmä laatii Vantaan eri alueille sopivan toimintamallin laajan 

markkinavuoropuhelun ja eri kaupunkien, öö, suurterassikokemusten perusteella. 

Työryhmä sitten valitsee alueet, valmistelee alustavan suunnitelman, budjetin ja 

sopimusmallin yrittäjien ja kaupungin vastuista ja velvotteista sähköstä, vedestä, 

jätehuollosta, luvituksesta ja ohjelmatoiminnasta. Valitun toimintamallin mukaiset 

yrittäjät kilpailutetaan keväällä -22 hyvissä ajoin. Riittävä resursointi edellyttää yhdestä 

kahteen osa-aikaista tuottajaa elinkeinopalveluihin ja, ja, tai kaupunkikulttuurin 

toimiar-, -alalle työryhmä valmistelutöihin ja hankkeiden kilpailutuksen järjestämiseen. 

Lähtökohtaisesti suurterasseja on kaksi: toinen idässä ja toinen lännessä. Niiden ei 

tarvitse tietenkään olla toiminnaltaan ja sisällöltään samanlaisia. Pienempiä 

kaupunkikeskuksia varten (--) [1:53:15] vielä sitten kevyemmän, mahdollisesti 

kiertävän toimintamallin. Myyrmäkeen, jota kysyttiin, ei kesällä -21 ole tulossa 

vastaavaa suurterassia kuin Tikkurilassa, mutta paikallisille toimijoille on myönnetty 

lupia, öö, terassien laajennuksiin. Sen sijaan Myyrmäkeen tulee kaupungin 

kustantama Vantaan kesälava, jossa on kesä-heinäkuun aikana noin 50 kaikille 

avointa ilmaistapahtumaa, sisältäen kaupunkijuhannuksen. Kesälava toteutetaan 

kokonaan vantaalaisin voimin, ja o-, ja sen kustannukset kaikkineen on noin 65 000 

euroa. Sum- summasta menee 20 000–25 000 euroa vantaalaisille artisteille ja noin 

25 000 euroa vantaalaisten kulttuuri- ja tapahtuma-alan yritysten ja työntekijöiden 

kuluihin. Muita kustannuksia tulee kontista, lavan rakentamisesta, valaistuksesta, 

äänentoistosta ja muista järjestelyistä. Kiitos. 

1:54:21.6 Antti Lindtman 
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 Ja kysyn valtuutettu Auralta, että miltäs siellä patiolla näyttää? Onko tarvetta 

jatkokysymykseen? 

1:54:31.0 Anssi Aura 

Kiitos, puheenjohtaja; ei, ei oo tarvetta – tää oli hyvi- hyvin kattava ja, ja tota, tää a- 

aihe on, tota, aiheuttanu tietysti positiivista kannatusta väestöryhmissä mutta myös 

kysymyksiä näistä kustannuksi-, erilaisii summii on lennelly ilmoille, nii sen takii tää oli, 

tää oli hyvä, erinomainen vastaus, kiitos tästä. 

1:54:49.2 Antti Lindtman 

Näin, kiitos, kiitos, ja oikein mukavaa, tuota, kaunista kesäpäivää sinne ja muuallekin. 

Öö, mu-, nyt ei oo muita etukäteen tulleita kysymyks-, joten, öö, suulliselle 

kysymykselle on nyt tilaa, jos sellaista löytyy. Keskustelua? Keskustelu jatkuu. 

Keskustelu tämän kyselytunnin osalta päättyy. Näin. Näin, arvoisat valtuutetut, tämän 

valtuuston viimeinen kyselytunti on juuri päättynyt. Kiitokset kaikille tästä 

kyselytuntikaudesta. Öö. Meil on viel kohta seitsemän, se on muut asiat. Ensinnäkin, 

öö, öö, kutsu, öö, valtuuston päätöstilaisuuteen, joka järjestetään siis etänä. On 

lähetetty valtuutettujen sähköpostiin, ja ilmottautuminen auki huomiseen 11.6. saakka, 

eli käykää ilmottautumassa, koska sen jälkeen sieltä tulee linkki, josta sitten seurataan 

tätä, öö, öö, tota, päätöstilaisuutta. Tuota etäaikana niinkun, niinkun tuota, edelleen, 

vaikka kohta kiihtymisalueella ollaan, niin, niin kuitenkin etäai-, etä-, e-, -moodissa 

mennään, niinkun asiaan kuuluu. Ja sitten toinen tärkee huomio on se, että 

kaupunginvaltuuston sihteeristön nimi on vaihtunut sihteeristöstä 

päätösvalmistelutiimiksi. Eli se, mikä oli ennen sihteeristö, on nykyään 

päätösvalmistelutiimi. Kuvaa ehkä hieman paremmin ja nykyaikasemmin tätä, tuota, 

työtä, eli päätösvalmistelu. Ja tähän liittyen siis, että kokouskutsut ja muut viestit 

tulevat jatkossa YHT-päätösvalmisteluosoitteesta. Ja tän tiimin jäsenet, eli siis 

sihteeristö, vanhan sihteeristön jäsenet, niin, niin tota, tavoittaa osoitteessa 

paatosvalmistelu@vantaa.fi-sähköpostista. Ja jos nyt sitte joku laittaa vanhan 

sihteeristön osoitteeseen, niin sieltä ne (lähetetyt) [1:57:26] viestit ohjautuvat 

automaattisesti eteenpäin uuteen osotteeseen. Päätösvalmistelutiimin 

puhelinnumerot kyllä pysyvät samoina. Ja sitten vielä seuraava muistutus, arvoisat 

valtuutetut, on se, että kaupunginvaltuuston ensi v-, ja myöski tietysti hallituksen ensi 

viikon kokoukset ovat poikkeuksellisesti tiistaina. Eli viimeinen valtuuston kokous on, 
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 ei maanantaina, vaan tiistaina. Muistatte sen, nii turha sitte yrittää maanantaina tulla, 

tulla langoille sen linkin, öö, kautta. Näillä sanoilla tämä valtuuston selostustilaisuus, 

(pää-, tuota), päättymäisillään. Öö, öö, oliko täällä vielä Juha Hirvosella, tuota, 

kysymys? Ole hyvä. 

1:58:29.2 Juha Hirvonen 

Joo, kiitos, puheenjohtaja. Öö, hain tuolta, tästä Office 36 -järjestelmäst löytyy nää 

viranhaltijan päätökset täältä (-)hakemistosta, niin tota, nää päätökset antaa kuitenkin 

virheilmotuksen, kun näitä yrittää avata. Onkohan näistä tiedossa, että millon nää 

mahtas, tota, toimia? 

1:58:55.8 Antti Lindtman 

Joo, voinemme tästä varmaan lähettää viestin suoraan sitte. 

1:59:01.2 Juha Hirvonen 

Kiitos. 

1:59:02.5 Antti Lindtman 

Joo, la-, sama kysymys osoitteeseen paatosvalmistelu@vantaa.fi, niin saatte 

(vastaukset tässä heti, heti kokeilla). Näin, arvoisat valtuutetut, öö, öö, tuota, tämän 

valtuustokauden viimenen (valtuustoinfo ja) selostustilaisuus on päättynyt. Toivotan 

kaikille tasapuolisesti oikein paljon, tuota, voimia, jaksamista ja myöski tasapuolisesti 

menestystä tulevan viikon, öö, tuota, kuntavaalijännitykseen ja, ja, ja tuota, loppukiriin. 

Ja kiihkeenki kamppailun hetkellä on hyvä muistaa, että vaikka politiikka ja 

kuntapolitiikka (erittäin on) tärkeä osa elämää, nii elämä on kuitenkin vain osa 

jalkapalloa, joten onnea meille kaikille suomalaisille lauantaina alkaviin, tuota, EM-

kisoihin, ja hyvää viikonloppua – pysykää kaikki terveenä; tämä tilaisuus on päättynyt. 

[2:00:06-2:01:36, kiittelyä, hyvästelyä, hiljaisuutta] 


