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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

0:01:10 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo
Oikein hyvää iltaa.
Arvoisa valtuusto. Hyvä puheenjohtaja.
Tiedustelen tässä sihteeriltä, kumminko toivotaan, otammeko me täältä
esityksen, vai jakaako (-) [0:01:22] sieltä, kuinka toivotaan.
(Välihuuto.)
Hyvä. Me otamme tämän jaon tästä päälle.
Elikkä meillä on nyt sitten tämän näköinen otsikko ja tällä porukalla ollaan
jaettu nämä puheenvuorot kolmeen osaan, ja aloitellaan ensiksi tällä määrittelyllä, mitä
koulukiusaaminen on.
Opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakka, ole hyvä.
0:01:57 Opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakka
Kiitos.
Elikkä olen tosiaan opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakka, ja tässä
muutaman sanan sanon taustalle, mitä koulukiusaaminen on.
Elikkä ihan lyhyesti puhutaan koulukiusaamista silloin, kun yksi ja sama
oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisen oppilaan tai ryhmän tahallisen
ikävän toiminnan kohteeksi. Kiusaaminen voi olla henkistä, fyysistä tai sosiaalista,
esimerkiksi ryhmästä poissulkemista. Siihen liittyy se, että kiusaamisessa on
voimasuhteiden epätasapaino, elikkä se kiusattu oppilas on jollakin tavalla
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puolustuskyvytön. Ja se oppilaan oma kokemus kiusattuna olemisesta on keskeistä,
miten hän sen kokee. Toki tämmöiset riidat ja erimielisyydet, niitä on myös paljon
ihmisten välillä, niin kuin lasten ja nuortenkin kanssa, mutta ne on hyvä erottaa tuosta
kiusaamisesta.
No sitten mistä saadaan tietoa kiusaamisen yleisyydestä, niin me
saamme koulupuolella muun muassa näistä valtakunnallisista kouluterveyskyselyistä,
jotka toteutetaan joka toinen vuosi 4.–, 5.– ja 9.-luokkalaisille. Sitten koulu tekee myös
omia kyselyitä. Tuosta voitte sitten itse lukea, mitä ne voivat esimerkiksi olla. Ja sitten
perusopetuksessa on myös tämmöinen School Dayn hyvinvoinnin seuranta, missä
voidaan seurata tuota 3.–7.-luokkaisten oppilaiden hyvinvointia. Siellä on myös
kysymyksiä kiusaamisesta, niin se on tulossa myös käyttöön.
0:03:24 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo
Sitten tässä on näitä kouluterveyskyselyn tuloksia.
Tässä näkyy ylimpänä viivana tuo 4.–5.-luokkien, siitä meillä on kovin
lyhyt näyttö, eli sitä ei ole mitattu kouluterveyskyselyissä, 4.–5.-luokilta ei ole kysytty
ennen vuotta 2017 lainkaan. Nyt meillä on 2 vuoden tulokset siitä, ja tästä huomataan,
seuraavana on sitten nämä perusopetuksen 8. luokkien tulokset. Sitten meillä on
ammatillisen puolen tulokset ja lukion puolen tulokset, ja voidaan todeta, että mitä
vanhempia oppilaat ovat, niin sitä vähemmän tätä kiusaamista tapahtuu, ja mitä
nuorempia ovat, niin sitä enemmän. Elikkä lapset kun kehittyvät asteittain kohti
aikuisuutta, niin he oppivat näitä vuorovaikutustaitoja ja tämä kiusaaminen yleensä
vähenee.
Ja tästä 8.–9.-luokkalaisten tulokset, niin meillä on niistä nyt sitten 11
vuoden tulokset, elikkä vuodesta 2008 vuoteen 2019. Voidaan todeta, että
lineaarisesti ne ovat laskeneet, elikkä koulukiusaaminen on vähentynyt ja tuo 4.–5.luokkalaisten on kovin lyhyt aikajänne ja tuo muutos on pieni, että tulevat (-) [0:04:42]
näyttämään sen. Ja sitten oppilaat jakautuvat puoliksi ammatilliseen ja puoliksi lukioon
perusopetuksen jälkeen, niin voidaan todeta, että ammatillisella puolella on
kiusaamista enemmän kuin lukiossa.
Sitten jatketaan eteenpäin.
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Ja sitten tässä on erotettu sama asia, tytöt ja pojat, ja tähän jokainen voi
tutustua tykönänsä. Meillä on tiivis aikataulu.
Seuraavaksi sitten katsotaan vähän tätä, kuinka tämä kohdentuu. Elikkä
jos vertaillaan koko maata, Vantaata, Helsinkiä ja Espoota, niin voidaan todeta, että
osassa asioita Vantaa on paremmassa tilanteessa kuin Espoo tai Helsinki, osassa me
olemme samoilla, osassa vähän heikompia. Eli tässä on koulukiusatut 8.–9.luokkalaiset verrattuna pääkaupunkiseudun muihin kuntiin, sitten seuraavasta diasta
meillä löytyy 4.–5.-luokkien osalta, niin Vantaa sijoittuu täällä taas sitten, meillä on
parempi tilanne kuin Helsingissä ja samassa mennään kuin Vantaa.
Sitten tässä nähdään alakoululaisten tilanne. Elikkä meillä on 64
prosentilla tämä koulukiusaaminen saatu loppumaan tai vähentynyt kiusaamisesta
kertomisen jälkeen, ja sitten valitettavasti osalla meillä se on jatkunut. Tässäkin me
olemme valtakunnallisesti samassa tilanteessa.
Sitten meillä on myöskin poliisilta pyydetty tilastoja, kun meillä on
kiusaamisen lisäksi sitten tämmöistä väkivaltaa, joka on yksi kiusaamisen muodoista,
näistä vakavimmista, olemme olleet kovin huolissamme. Tässä on nyt tuorein raportti
tältä vuodelta tammikuun alusta helmikuun puoleenväliin. Voidaan todeta, että meillä
on tämmöisiä kouluajalla tapahtuneita väkivaltatilanteita 45:ssä peruskoulussamme,
joissa opiskelee noin 24 000 oppilasta joka päivä, 16 ilmoitusta tämmöisestä
väkivaltatilanteesta. Siinä on sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa. Ja nyt sitten
vuositasolla ei valitettavasti ole näitä vanhempia tietoja saatavilla. Me olemme
todenneet, niin kuin tuossa poliisiarvio ennaltaehkäisevästä toiminnasta on, että ne
ovat lisääntyneet vuonna 2020 selkeästi edellisiin vuosiin verrattuna. Tämän
tarkempaa tietoa tässä, mistä kaikesta tämä johtuu, johtuuko osittain tämmöisestä
muoti-ilmiöstä, väkivaltavideoiden kuvaamisesta, johtuuko koronasta johtuvista syistä,
lasten ja nuorten pahoinvoinnista tai jostain muusta, niin tätä nyt tässä selvitellään
vielä. Mutta tältä näyttää tämä tuorein tilasto.
Sitten käännetään vähän siihen suuntaan, että minkälaiset suunnitelmat
ja ohjeistukset meillä on kiusaamiseen liittyen. Tuija Harakka, ole hyvä. Jatka tästä.
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0:08:04 Opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakka
Elikkä ensinnäkin meillä on koko Suomessa opetussuunnitelman
perusteissa tämmöinen luku 8 oppilashuollosta, ja siellä pitää tehdä tämmöinen
suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Meillä
tämä osuus on siellä Hyvinvointikansion osana, ja tässä nyt näkee, mitä kysymyksiä
siellä muun muassa on. Jokainen koulu määrittelee, miten heidän koulussaan
ennaltaehkäistään väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää ja miten niihin puututaan, ja
sitten miten näitä kiusaamistilanteita mahdollisia käsitellään ja toteutetaan niiden
seurantaa, että se olisi loppunut. Ja sitten miten näistä toimenpiteistä ja suunnitelmista
perehdytetään henkilöstöä, oppilaita, huoltajia ja yhteistyötahoja.
Sitten meillä myös jokainen koulu laatii osana opetussuunnitelmaa tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, ja siellä myös kuvataan konkreettisia
toimenpiteitä, joita lukuvuoden aikana kouluilla tehdään. Hyvinvointikansiossa on
ohjeita turvallisuuteen myös akuuteissa tilanteissa, ja sitten meillä on oppilashuollon
käsikirja perusopetuksen laadittu, missä on myös erilaista tukimateriaalia ja ohjeita.
Sitten aluepäällikkö Johanna Honkanen jatkaa tästä. Ole hyvä, Johanna.
0:09:17 Aluepäällikkö Johanna Honkanen
Kiitos.
Oikein hyvää iltaa minunkin (Välihuuto.)
Anteeksi.
(Välihuuto.)
Oli auki, mutta pääsi kiinni. Pahoittelut, pahoittelut. Uusi alku.
Johanna Honkanen, siis aluepäällikkö, tullut Vantaan palvelukseen 1.8. ja
vastaan Kivistö-Aviapolis-alueen kouluista. Sitten minun tehtävänäni on tämä
opiskeluhuollon ja oppilaitten hyvinvoinnin tuki kouluissa, ja siksi tänään täällä näissä
asioissa.
Vantaalla on hyviä käytänteitä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja
puuttumiseen jo ollutkin, niin tässä on muutamalla kalvolla otettu niitä asioita esille, ja
sen jälkeen sitten tuoreempia tietoja siitä, mitä tänä vuonna on tehty.
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Kaiken työn pohjana on tuo koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri, ja siellä
on jo pitkään tehty hyvinvointityön sarallakin perusopetuksen ja opiskeluhuollon hyvää
yhteistyötä niin, että opetushenkilöstö ja opiskeluhuollon henkilöstö siellä tekevät
yhdessä töitä. Jokaisen aikuisen tehtävänä siellä on puuttua kiusaamiseen. Erityisesti
viime vuosina on tuohon ryhmäyttämiseen kiinnitetty huomiota, jotta jokainen oppilas
kokisi turvalliseksi tulla kouluun joka päivä, ei vain siirtymävaiheessa ja lukuvuoden
alkaessa, vaan pitkin vuotta.
Seuraavalla kalvolla otetaan esille sitten tämä tärkeä strateginen tavoite,
mikä viisaasti Vantaalla on otettu päättyvälle (-) [0:10:50] tavoitteeksi, elikkä
sosiaalisten ja tunnetaitojen vahvistaminen. Siinäkin voi sanoa, että jo 20 vuoden ajan
Vantaalla on tehty MIELI ry:n kanssa hyvää yhteistyötä siinä, että on sekä luotu
materiaalia, saatu koulutusta ja yhdessä kehitetty tätä oppilaitten, ryhmien ja luokkien
sosiaalisten taitojen vahvistamista. Ja tällä on selkeästi havaittu, että kun ryhmässä
on oppilailla vahvemmat aidot tunnistaa omia tunteitaan, niin sillä on kiusaamista
ehkäisevä vaikutus. Me olemme tänäkin vuonna tilanneet kaikille kouluille ja uusille
opettajille materiaalia tuolta, ja sitten ensi lukuvuodelle on tehty suunnitelmia, kuinka
opettajien taitoja näissä asioissa edelleen vahvistetaan.
Seuraavalla kalvolla on sitten nuo kaksi käytetyintä ohjelmaa, KiVa Koulu
-ohjelma ja Verso-vertaissovitteluohjelma lyhyesti nostettu esille. Nuokin ovat jo hyviä,
hyväksi koettuja, käytössä olevia ohjelmia. Molemmat ohjelmat ovat maksullisia ja
sitten kaupungin perusopetuspalvelu tukee omalla osuudellaan tuota ohjelmaa, mutta
koulut sitten saavat valita käyttöönsä toisen noista tai jonkun muun ohjelman
halutessaan. Oppilashuollon tuki on vahva luokkatyöskentelyssä silloin kun
huomataan, että luokassa on kiusaamista tai ryhmässä on huonovointisuutta. (-)
[0:12:19] on listattu monia pieniä tärkeitä asioita, huolilaatikko, tukioppilastoimintaa,
kummitoimintaa,

sovittelutoimintaa

ja

sitten

vaikeimmissa

asioissa

meidän

perusopetuspalveluiden ja KASOn turvallisuusasiantuntijan apu ja poliisin apu, jota
tänäkin vuonna koulut ovat saneet hyvin käyttöönsä tarvittaessa.
Seuraavalla

kalvolla

on

otettu

muutamia

asioita

esille

tuohon

ensimmäiseen, kiusaaminen sosiaalisessa mediassa. Tuossa ihan lopussa kerron
siitä vähän tarkemmin. Siihen on tänä vuonna otettu uutta suuntaa. Edelleenkin
yhteistyö kodin ja koulun välillä on tässä asiassa hyvin tärkeää, jotta vanhemmat ja
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kodit tietävät, miten koulussa puututaan ja mikä se koulun käytössä oleva
kiusaamiseen puuttumisen malli on. Siihenkin palaan tuossa vähän lopummalla. Sitten
siinä on lueteltu muutamia muita yhteistyötahoja. Lastensuojelun kanssa on muun
muassa tänä vuonna tiivistetty yhteistyötä näissä vakavammissa kiusaamisasioissa.
Tänä vuonna saimme syksyllä avuksi lisäresurssia monikulttuuristen
perheitten tueksi, kun palkattiin 22 monikielistä ohjaajaa. He ovat olleet upea apu
erityisesti niissä tilanteissa, kun tämä koulukulttuurin tuntemus ei ehkä ole niin vahvaa
kuin meillä kantasuomalaisilla vanhemmilla myöskin siinä, että miten lapset ja perheet
tulevat kuulluksi ja ohjautuvat sitten tuen piiriin, jos kiusaaminen on pulmana.
Seuraavalla kalvolla on otettu vielä esille tämä hyvä yhteistyö
nuorisotoimen kanssa. Elikkä yläkoulujen puolella onkin jo pidempää historiaa, tässä
erityisnuorisotyönkin (-) [0:14:05] koululla tukemassa oppilaita, ryhmiä ja turvaamassa
sitä turvallista koulupäivää. Nyt myös 2 alakoululle on palkattu erityisnuorisotekijä tänä
vuonna.
Tänä vuonna sitten tuon syksyn ikävien tapahtumien jälkeen tuommoinen
verkostossa tehtävä työryhmä tai työryhmät tekivät paljon hyvää työtä, ja tässä on ollut
muutamia käytännön asioita, mitkä ne työryhmät saivat tänä vuonna aikaiseksi.
Vietimme Väkivallaton Vantaa -viikkoa tuossa marraskuussa. Se oli
Sosterin lanseeraama viikko, josta me informoimme ja tiedotimme, ja se sai näkyvyyttä
myöskin kouluilla.
Samalla puolella -somekampanja on ollut yhdessä pääkaupunkiseudun
kuntien kanssa tämmöinen sosiaalisessa mediassa oleva kampanja kiusaamista
vastaan, ja se aika kivasti tuolla somessa näkyykin. Sitten nuorisotoimi yhdessä
Vaskivuoren lukiolaisten kanssa tuottaa vielä maaliskuussa sometunnit oppilaille
turvallisesta somekäyttäytymisestä ja erityisesti siitä, että siellä se kiusaaminen on
kiellettyä ja jopa rikollista.
Vanhempainilloista huoltajat saivat Wilman kautta videolinkin yhdessä
perusopetuksen, poliisin ja somejuristin kanssa. Oppilaatkin saivat siinä äänensä
kuuluviin. Teimme vanhempainillan videotallenteen, joka on jaettu ja katsottavissa
tuonne kesän loppuun saakka.
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Maaliskuussa meillä on henkilöstölle väkivaltatyön foorumi, jossa on
nuoret teemana, elikkä henkilöstön osaamista tässä Väkivalta ja nuoret -teemassa
lisätään kaupungin kaikkien palvelualojen työntekijöille.
Sitten on tarkennettu turvallisuusohjeistuksia ja Hyvinvointikansion
sisältöä on selkeytetty. Siellä on nyt semmoiset kriisikortit, jotka on hyvin
monihallintokuntaisesti yhdessä poliisin ja opetusalan toimijoiden kanssa tehty ja
päivitetty nyt sitten tänä vuonna. Sitten viestintä on kaupunkitasoisesti aloittanut
päivystyksen, josta sitten koulut saavat palvelua myöskin viikonloppuisin.
Yhteisöllisestä hyvinvointityöstä, ehkä tätä nyt en tarkemmin ala lukea,
siellä on meillä menossa arviointi, me kutsumme tätä yhteisöllisen hyvinvointityön
navigoinniksi ja siitä voitte lukea halutessanne sitten lisää.
Lopuksi haluaisin vielä ottaa, siellä on seuraavalla kalvolla nämä meidän
neljä isoa kärkeä, jotka tänä vuonna on tehty. Elikkä me olemme aloittamassa tällä
viikolla, anteeksi, ensi viikolla tämän School Day -hyvinvointitiedonkeruun. 4 koulua
on tuossa mukana, elikkä vuosiluokilta 3 ja 7 oppilailta kootaan viikoittain tietoa
hyvinvoinnista, ja siinä sitten tämä kiusaamiseen kokemus tulee esille, mikäli sitä on.
Tuo hyvinvointitiedon kerääminen tukee sitten noitten ryhmien hyvinvoinnin
seuraamisessa. Aloitetaan noista vuosiluokista ja sitten mahdollisesti, jos havaitaan
hyväksi, niin ajatuksena on, että voidaan laajentaakin.
Seuraava on se, mistä jo tuossa vähän viittasinkin, elikkä Someturvaalustaa pilotoidaan myöskin keväällä. 6 koulua on mukana vuosiluokilla 3–9. Myöskin
henkilökunnan jäsenet ja huoltajat oppilaitten tukena voivat ilmoittaa, mikäli lapsi ja
nuori kokee digitaalisesta sosiaalisessa mediassa kiusaamista, häirintää, jopa
rikollista toimintaa, ja tämä pilotointi alkaa myös ensi viikolla. Mukana olevat koulut
saavat siinä tiedotteen, huoltajat ja oppilaat, ja siinä meillä on laaja verkko tukena ja
apuna sitten noitten perheitten tueksi.
Meillä on alkanut kolmiportaisen tuen kehittämisen hanke. Toki
kolmiportaista tukea on kehitetty edelleenkin, mutta jos oppilaat voivat hyvin ja tuki on
laadukkaasti järjestetty, niin ajattelemme, että sekin tukee oppilaiden hyvinvointia ja
ennaltaehkäisee kiusaamista.
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Sitten on aivan uusi hankehaku, jota parhaillaan teemme. Maaliskuun
loppuun mennessä

jätämme hankerahoituksen.

Sitouttavan

kouluyhteisötyön

hankehaku, jossa haemme kahta kärkeä, tavoitteena on sitouttaa oppilaat
kouluyhteisöön ja puuttua poissaoloihin.
Ilkka, ole hyvä.
0:18:31 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo
Kiitoksia, Johanna.
Sitten viimeisenä kalvona meillä on tämä asia, että miten toimia voisimme
vielä vahvistaa, niin me edelleenkin jatkamme sitä, että kaikista tärkein asia on
systemaattisesti jokaisessa koulussa panostaa tähän asiaan. Sitten me voimme lisätä
alueellista verkostotyötä ja henkilöstön osaamista, ja tämä sosiaalisen median rooli on
yhä tärkeämpi. Tätä työtä teemme aktiivisesti. Myöskin sitten oppilaiden ja huoltajien
tietämys sosiaalisen median pelisäännöistä ja oppilaiden vastuusta, niin tähän
tulemme panostamaan, ja sitten, että me ottaisimme ehkä aiempaa paremmin yhteyttä
poliisiin. Sitten meillä on tarkastelussa vielä nämä vakavimmat tapaukset, kuinka me
niiden kanssa teemme. Meillä on nyt poliisin kanssa ankkuritoimintaa, joka on tällä
hetkellä käytössä, ja meillä on nyt keskustelua ollut, myös Aseman lapsilla on
tietynlainen palvelu. Tämä sitten pohditaan, tämä vaatii sitten omaa rahoitustakin, että
kuinka se on meillä mahdollista sitten, mitä kaikkea meillä on mahdollista näissä
taloudellisissa reunaehdoissa toteuttaa.
Tässä,

puheenjohtaja,

tiivisti

meidän

esityksemme.

Vastaamme

mielellämme kysymyksiin.
0:20:17 Valtuutettu Salla Lindblad-Palo
Arvoisa puheenjohtaja.
Kiitos tästä esityksestä.
Olisin sellaista kysynyt, että nyt on valitettavan Koskelan tapauksen
jälkeen mediassa saanut lukea kyllä myös ihan hurjasti kritiikkiä tästä KiVa Koulu ohjelmasta. Niin olisinkin nyt kysynyt, että onko Vantaa arvioimassa nyt sitä, että miten
tämä toimii tämä KiVa koulu -ohjelmako se nyt - mikä se nyt virallinen sitten se nimitys
onkaan - ja olisiko sitä sitten kuitenkin syytä arvioida, että onko se oikeasti, toimiiko se
sitten niin hyvin, ja miten nämä vakavimmat tapaukset hoituvat sen kautta?
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Ei muuta.
0:21:21 Valtuutettu Tiina Tuomela
Katkoi. Annoitko, Carita, puheenvuoron?
(Puheenjohtajan välihuuto.)
Joo, jotenkin katkesi linja juuri siinä kohtaa.
Kiitos, puheenjohtaja, ja kiitos tästä esittelystä.
Muutama kommentti ja sitten muutamia kysymyksiä.
Nämä erilaiset hankkeet ja käytänteet ovat tosi hyviä toki, ja on hirveän
tärkeätä, että ne eivät jää sitten kirjainasteelle, että niistä tulee tosiaan myös
semmoisia käytännön toimia. Tämä pointti, että kiusaamista ei helposti havainnoida,
niin se on se tärkeä asia, että me opimme havainnoimaan sitä kiusaamista. Tämä
tarkoittaa myös sitä, että silloin tarvitaan lisää aikuisia lasten ja nuorten ympärille, ja
mielestäni nuorisotyöntekijöiden jalkautuminen kouluihin on nyt tosi tärkeätä, ja sitä
tulisi tosiaan lisätä ihan sinne perusopetukseen ala-asteelle asti, ja varmasti ihan
kolmannen sektorin toimijoitakin kannattaa hyödyntää.
Lisäksi vielä yhtenä pointtina haluaisin kysyäkin, että tätä empatiakyvyn
ja tämmöisten tunnetaitojen opetusta ihan jo varhaiskasvatuksessa, niin sitähän
myöskin ilmeisesti aktiivisesti ollaan lisäämässä. Mutta sitten nämä varsinaiset
kysymykset, että miten paljon on käytetty näitä tämmöisiä voimakkaampia keinoja kuin
esimerkiksi koulusta erottamista tai esimerkiksi koulun vaihtoa, ja jos on käytetty
koulun vaihtoa, niin kuka on vaihtanut koulua, kiusattu vai kiusaaja? Sitten haluaisin
tietää myös sen, että millaisia eroja meidän eri koulujen välillä on kiusaamisen
asteissa, ja sitten myöskin, että miten olette määritelleet kiusaamisen ja väkivallan
rajat? Eli sehän on liukuva raja toki tietysti, mutta missä menee se ajatus, että nyt on
puhe oikeasti kouluväkivallasta eikä pelkästään koulukiusaamisesta, että onko
semmoista määrittelyä tehty?
Kiitos oikein paljon.
0:23:34 Valtuutettu Juha Hirvonen
Kiitos, puheenjohtaja.
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Onko Vantaalla tutkittu tai esimerkiksi koulujen sisäisessä viestinnässä
kerrottu nykyisistä väkivaltapeleistä ja niitten vaikutuksesta lapsiin? Jos ottaa
esimerkiksi vaikka GTA-pelin, joka on hyvin suosittu jo ala-asteikäisten joukossa, niin
sehän on todella raaka. Siinä hakataan, tapetaan ja raiskataan pelikavereita. Lapset
ovat siis pelin kautta yhteydessä toisiinsa, roolihahmoihin, ja keskustelevat keskenään
siinä pelissä. Peli on kielletty alle 18-vuotiailta ja peleissä K-18-kielto on ehdoton. Se
ei ole suositus kuten vaikka K-15-, K-12-raja, vaan se on ehdoton, se on laissa
sanktioitu ja se on yhtä kiellettyä kuin esimerkiksi alkoholin tai tupakan ostaminen tai
luovuttaminen alaikäisille. Onko tästä mitään tietoa, että kuinka paljon tällä voi olla
vaikutusta tähän kouluväkivaltaan?
Kiitos.
0:24:53 Valtuutettu Maija Rautavaara
Kiitoksia, puheenjohtaja.
Kiitos tästä esityksestä. Onpa tosi hyvä, että vielä lisätään sitä
tunnetaitojen osaamista ja koulutusta opettajille. Olisinkin kysynyt sitä, että millä
tavalla sitä opettajien osaamista ja tietoa kartutetaan ensi lukuvuoden aikana?
Minkälaista koulutusta tai kuinka laajaa koulutusta tullaan sitten järjestämään, että se
osaaminen karttuu?
Sitten olisin kysynyt sellaista, että minkälaiset tämmöiset yhtenäiset
ohjeet tai askelmerkit on kouluille niissä haastavissa tilanteissa, joissa on vakavaa
kiusaamista tai jopa väkivaltaa? Mitkä ovat ne ohjeet, että miten koulu puuttuu ja mihin
tahoihin, millä tavalla ollaan yhteydessä, ja toimivatko Vantaalla jollain tavalla koulut
samalla tavalla, vai onko siellä hyvin erilaisia käytänteitä? Miten koulut näissä
tilanteissa reagoivat ja seurataanko sitä jollain tasolla, että miten Vantaalla puututaan
eri kouluissa ja minkälaisia tilanteita syntyy?
Kiitoksia.
0:26:42 Valtuutettu Sirpa Kauppinen
Kiitoksia.
Kiitos tosi paljon, tässä on tehty paljon koulukiusaamisen ehkäisemiseksi,
mutta ilmeisesti työtä on vielä edessä, koska se jatkuu ja aika korkeita nuo
kiusaamisprosentit ovat.
10

Vantaan kaupunginvaltuuston kokous
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde
4.3.2021

Vantaa

Olisin kysynyt, että miten uhrien näkökulmat parhaiksi tavoiksi ehkäistä
kiusaamista on huomioitu, että onko haastateltu, kyselty, onko mukana projektissa
kehittämässä näitä toimintatapoja? Ja tähän vinkkinä sen, että onko esimerkiksi
kotikoululaisilta, jotka ovat kotikoulussa erittäin pahasta uhrina olemisesta joutuneet
jopa (-) [0:27:19], onko heiltä kysytty? Luulisin, että heillä lapsilla itsellään on hirveän
hyvä näkökulma kiusaamisen tilanteisiin ja siihen, miten sitä voitaisiin ehkäistä.
Ja sitten Kytöpuisto oli yksi asia, mikä Vantaalla nousi esiin valitettavasti,
mutta

että

miten

paljon

tällaista

tapahtuu,

että

on

tämmöisiä

raakoja

väkivaltatilanteita? Tiedän, että Espoossa on niitä paljon, mutta miten paljon
Vantaalla?
Ja sitten kysyn, että onko mahdollista saada nimikkopoliiseja kouluille?
Joku poliisi, joka on nimenomaan erikoistunut sitten käymään siellä koululla ja
auttamaan näissä selvittelyasioissa? Kun siihen tulee joku ulkopuolinen, niin se
otetaan heti enemmän tosissaan. Komppaisin valtuutettu Tuomelan ajatusta näistä
lisäkäsistä ja kysyn, että onko mahdollista harkita myöskin näitten koulusiskojen, jotka
ovat joissain kunnissa käytössä välitunneilla siellä sitten lasten tukena - toki
ammattilaiset ovat parhaita auttajia, mutta sitten tämä kolmas sektori myös mukaan
vaikka koulusiskojen tai jonkun vastaavan vuoksi, koska nythän tarve olisi kova.
Sitten kysyisin siitä, että miten se varhaisen puuttumisen prosessi
saadaan toimimaan, kun se on tullut esiin, että jos on tämmöinen hyvin sadistista
väkivaltaa harrastava kiusaaja, niin hänhän sitten on usein herättänyt huolta myös
sitten siellä neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa ja alaluokilla, mutta ei ole
kumminkaan puututtu, niin millä tavalla, että onko tätä mietitty? Tämä ei tietenkään
ole pelkästään opetustoimen asia, mutta yhteistyössähän näitä viedään, että miten
sitä prosessia parannetaan, että saadaan kiinni nämä, jotka tarvitsevat apua ennen
kuin ovat sitten jo ikään kuin vaikeammin ohjailtavia teinejä, että saavat sitten siinä
varhaisessa tilanteessa, missä on helpompi jo antaa sitä apua perheelle ja lapselle.
Ja sitten kysyisin vielä sitä, että kumpi Vantaalla vaihtaa koulua, uhri vai
kiusattu? Ja kysyisin jatkokysymyksen vielä siinä, että jos se on se uhri, joka
vaihdetaan ja väkivaltatilanne, elikkä kun siellä on yleensä se jengi, jossa joku
kiusaamalla saa sitten tai väkivallalla itsellensä sitä itsetunnon pönkitystä ja valtaa,
niin väkivaltarakenne säilyy, niin miten siihen - että hajotetaanko se sitten myöskin
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jollain tavalla? Koska sehän siinä varmaan juurisyy on, eikä missään tapauksessa
uhri.
Ja ihan sokerina pohjana tämmöinen kysymys, että kun näitä on
prosentuaalisesti aika paljon viikoittain, niin kuinka monta kiusaamistapausta se tekee
Vantaalla per vuosi, ja kuinka paljon se sitoo opettajaresursseja? Ja jos tähän ei ole
suoraa vastausta, niin voiko sen saada kirjallisesti myöhemmin?
Lämmin kiitos tästä työstä, jota te jo nyt teette. Työ on varmasti vaikeaa.
Tsemppiä siinä.
0:30:30 Valtuutettu Kimmo Kiljunen
Yritetään saada auki tämä kokonaisuus.
Minä haluan ihan ensimmäiseksi onnitella ja kiittää Vantaan näitä
vastuullisia virkamiehiä, koulussa olevia työntekijöitä ja koko tätä koneistoa, että tämä
koulukiusaamisasia on otettu vakavasti. Se näkyi tässä esityksessä, mitä me tänään
kuulimme, valtuusto, eli selkeästi asiaa nyt pyritään seuraamaan, rakentamaan
aikasarjojen saama kokonaiskuva tästä tilanteesta. Nämä useat kysymykset, jotka
tässä olivat, liittyvät siihen, että mitä tehdään sitten siinä tilanteessa, kun tämä
koulukiusaamisen ilmiö tulee vastaan. Erittäin tärkeitä huomioita on siitä tehty.
Minun suurin kysymykseni on se, että meillä on liian paljon sitä
koulukiusaamista,

ja

tässä

puhuu

myöskin

kokemuksen

ääni.

On

sitä

koulukiusaamista, joka ei koskaan tule näkyville. Uhri on se huonoin kertoja siitä.
Usein hän ei edes kerro läheisimmilleen siitä koulukiusaamistilanteesta, kantaa sen
vain sisällään, useimmiten vielä syyttää itseään enemmän kuin ympäristötekijöitä. Ja
tämä, että millä tavalla saadaan ylipäätään näkyville nämä koulukiusaustapaukset,
niin siinä silloin ehkä parhaat asiantuntijat tässä itse asiassa eivät ole opettajat.
Heilläkään ei ole silmiä nähdä sitä tilannetta, se usein tapahtuu muulla tavalla, se on
niin piilotetuissa tilanteissa, että sitä ei pystytä näkemään, vaan itse koululaisryhmät,
koululaiset itse. Ja nyt tässä pitäisi pyrkiä - kysyn sitä, että oletteko te rakentaneet
sellaista ajattelutapaa nyt oppilaiden ja lasten keskuuteen, että se ei ole raukkamaista,
että lapset tulevat kertomaan opettajille useimmiten - koska lapset eivät itse pysty
puuttumaan siihen tilanteeseen hyvin helposti, siellä on nämä joukkopaineet, jotka
ovat päällä - tulisivat kertomaan siitä, että tässä on selkeästi nyt kiusaamistilanne
tässä ympäristössämme, ja silloin siihen pystyisivät opettajat ja sitten vanhempi väki
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koko siinä koulussa vaikuttamaan ja ottaa kiinni. Tämä tavallaan ei koettaisi
kantelukulttuurina ja niin myöskin, että se tapahtuu täysin luottamuksellisesti,
luonnollisesti, että siitä asiasta ei mihinkään tule ulos se asia, että lapsetkin tietävät,
että he voivat olla reagoivia, reagoivat siihen. Koska itse kasvatin omia lapsia ja
lapsenlapsiakin olen kasvattanut siihen, että jos on koulukiusaamista, niin menkää
rohkaisemaan sitä, jota on kiusattu, koska se on se paras apu, mikä usein tulee sille
kiusatulle

siitä,

että

jotkut

tulevat

siihen

auttamaan,

vaikkeivat

pystyisi

puuttumaankaan siihen, mutta vielä tärkeämpää olisi oikeastaan se, että nämä lapset
osaisivat sen kertoa myöskin opettajille, vanhemmille siellä, jolloin siihen päästäisiin
puuttumaan. Tätä halusin kysyä, että kuinka te tätä kasvatusta rakennatte Vantaalle?
Kiitos.
0:33:34 Valtuutettu Antero Eerola
Arvoisa puheenjohtaja.
Kaikki me olemme olleet järkyttyneitä tässä käräjäoikeudessa ja myöskin
mediassa hyvin laajalti viime päivinä käsitellystä Koskelan henkirikoksesta. Se tekee
erityisen järkytyksen se, että tämä silmitön väkivalta uhria kohtaan on jatkunut pitkään,
ja kyseessä olivat myöskin toisilleen tutut nuoret, joista osa oli tuntenut toisensa jo
lapsuudesta saakka. Erikoista ja myöskin traagista tässä on sekin, että uhri tuli yhä
uudelleen kiusaajiensa ja lopulta surmaajiensa luo, eivätkä aikuiset esimerkiksi
koulussa huomanneet tai tienneet mitään niin, että (-) [0:34:16] puuttunut asiaan.
Minun kysymykseni kuuluu: mikä on teidän mielestänne keskeisin opetus
Vantaan koulu(-) tästä Koskelan traagisesta (-)?
0:34:36 Valtuutettu Paula Lehmuskallio
Kiitos, puheenjohtaja.
Haluaisin tietää, kuinka paljon opettajien keskuudessa puhutaan siitä, että
opettajat ottavat kiusaamisesta saamansa tiedon vakavasti. Sillä on mahdollista, että
siinä kiusattukin jopa käy kertomassa opettajalle, että häntä kiusataan, mutta jos
sattuukin olemaan tämä kiusaaja opettajan niin sanottu suosikki, niin käy usein niin,
että tämä kiusaaja käyttää tilannetta hyväkseen.
Ei muuta.
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0:35:28 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo
Kiitoksia.
Saatiin.
Ja tehdään niin, että vastataan kukin vuorollamme, on yritetty jakaa näitä
vastauksia. Minä aloitan tässä.
Ja ensiksi täällä tiedusteltiin tuosta KiVa Koulusta ja minkälainen, toimiiko
se ja mitä mieltä ollaan. Meidän arviomme on se, että kaikista tärkeintä, on se sitten
KiVa Koulu, Verso tai joku muu toimintamalli - meillä on moni koulu kehittänyt myös
omanlaisia toimintamallejaan - niin kaikista tärkeintä on se, että koko koulun henkilöstö
sitoutuu siihen ja ottaa tosissaan tämän. Tätä ei voi ulkoistaa millekään ohjelmalle,
vaan olennaisinta on se, että jokainen koulun aikuinen pysähtyy, puuttuu kaikkiin
kiusaamisasioihin,

ja

ne

selvitetään

loppuun

saakka

systemaattisesti

ja

järjestelmällisesti. Tämä on se kaikista tärkein asia. Ja sekä KiVa Koulu, Verso että
monien koulujen itse luomat järjestelmät ovat hyviä sinänsä, ja olen itse sitä mieltä
henkilökohtaisesti, että koko yhteisön tosissaan ottaminen ja tähän keskittyminen on
se kaikista olennaisin asia.
Sitten täällä tuli kysymystä, että minkä verran meillä tapahtuu näitä
vakavia väkivaltatilanteita ja minkä tyyppisiä ne ovat. Olen nyt toiminut 13 vuotta tässä
virassa, ja nämä väkivaltaiset, kaikista kovimmat väkivaltatilanteet tulevat aina minun
tietooni ja ne usein johtavat sitten näihin määräaikaisiin erottamisiin. Meillä tapahtuu
määräaikaisia erottamisia keskimäärin noin yhden käden sormilla per vuosi, elikkä
jonakin vuonna 2 tai 3 ja jonakin vuonna 6, tällaista suuruusluokkaa sen vaihteluväli
on. Ja nämä vakavat väkivaltatilanteita, mitkä johtavat määräaikaiseen erottamiseen,
ovat sen tyyppisiä, että niissä käytetään joko kovaa väkivaltaa tai sitten väkivaltaan
tämmöisiä

välineitä.

Usein

ne

ovat

luonteeltaan

tämmöisessä

vuorovaikutustilanteessa, riidassa tai tuohtumuksessa. Joskus on myös niin, että
sama henkilö toistaa samaa tai muita kohden näitä, niin silloin pienemmistäkin tulee
määräaikaisia erottamisia. Sitä edeltää kirjallinen varoitus usein, ellei sitten se tekona
ole niin vakava, että sitten suoraan mennään erottamiseen, ja sitä ennen voi olla jälkiistuntoja.
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Tiedusteltiin koulun vaihtamisasiasta. Meillä on semmoinen tilanne, että
juridisesti me otamme koulun oppilaan ja teemme siitä hallinnollisen päätöksen, ja
riippuen koulusta otetaan joko 6. luokan loppuun saakka tai 9. luokan loppuun saakka,
jos se on yhtenäinen peruskoulu 1. luokasta, ja juridisesti meillä ei ole oikeutta koulun
puolesta vaihtaa oppilasta toiseen paikkaan, elikkä sen pitää tapahtua sitten huoltajan
suostumuksella. Ja usein nämä tilanteet ovat yleensä niin, että jos tulee näitä
kiusaamistilanteita, niin meillä on sitten keinovalikoimassa myös koulun sisällä luokan
vaihto, sen me voimme tehdä, vaihtaa kiusaajaa toiseen luokkaan tai tehdä erilaisia
opetusjärjestelyllisiä muutoksia, ja näin toimitaankin. Ja tämä on se keino.
Yleensä ottaen koulu on kasvatus- ja kehitysyhteisö, ja lähtökohtaisesti
meillä on suuri määrä sitä työtä, että tuemme, ohjaamme, ja kun tulee riitoja tai
kiusaamista, niin opimme näistä asioista ja kehitymme ihmisinä. Se on yleensä se
paras tapa, että emme lähde tavallaan karkuun vaihtamalla kasvatus- ja
kehitysyhteisöä. Se ei välttämättä ole se oikea keino. Sitten näissä oikein vakavissa
ja räikeissä asioissa, niin joissakin tilanteissa se voisi olla oikea, mutta meillä siihen ei
ole hallinnollisesti mahdollisuutta.
Sitten näistä väkivaltapeleistä ja niihin liittyvistä asioista. Me viestimme
vanhemmille asiaa ja oppilaille, että niitä rajoja tulee noudattaa, ja sitten se on kotien
vastuulla. Koululla on oma vastuu siitä, mitä kouluajalla tapahtuu, mutta se, että mitä
sitten kouluajan jälkeen, niin meillä on koulun puolella rajallinen mahdollisuus siihen
vaikuttaa.
Sitten noista ohjeista varmaan Johanna kertoo kohta, ja tässä vielä
viimeiseksi puhuisin tuosta Kauppisen kysymyksestä noista nimikkopoliiseista. Meillä
on kaikilla kouluilla nimetyt lähipoliisit, elikkä joka alueella on lähipoliisi ja sitten
kouluilla on suorat yhteydet lähipoliisiin, joita sitten konsultoidaan ja tarvittaessa poliisi
tulee sitten mukaan.
Sitten ehkä voisin tässä vaiheessa ohjata seuraavat vastaukset
opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakalle, ja sitten tarvittaessa otan vielä loppuun, ja
Johanna valmistautuu.
0:40:56 Opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakka
Kiitos.
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Tuli puheeksi se, että tehdäänkö tätä sosiaalisten ja tunnetaitojen
opettamista ja vahvistamista jo varhaiskasvatuksessa, niin varhaiskasvatus Vantaalla
tekee todella hienoa työtä ja on tehnyt jo vuosia samalla tavalla Suomen
mielenterveysseuran MIELI ry:n kanssa opettaakseen jo näille pienemmille lapsille
sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, joka myös sitten ehkäisee sitä kiusaamista.
Ja sitten kysyttiin näitten uhrien ja kiusaajien auttamisesta. Toki me
puutumme niin varhaisessa vaiheessa kuin vain näihin tilanteisiin pystytään, ja on
tärkeätä kuulla uhria, että hän tulee kuulluksi, saa kertoa sen, miten hän on tilanteen
kokenut, ja kaikki hänen auttamisekseen tehdään sekä opettajat että sitten meillä on
käytössä psykologeja, kuraattoreita ja oppilashuollon työntekijöitä. Varsinkin
kuraattorit ovat tosi taitavia näissä kiusaamisasioissa. Samaten pitää muistaa, että
myös kiusaaja tarvitsee apua, elikkä häntäkin pitää tukea ja pohtia, mistä tämmöinen
käytös johtuu. Se, mikä on hirveen tärkeätä näitten nuorten kanssa ja
perusopetuksenkin oppilaiden kanssa, niin kiusaaminen on usein semmoinen
ryhmäilmiö. Elikkä siinä ryhmässä tehdään semmoisia asioita, mitä ei yksin tehtäisi,
niin on tosi tärkeätä vaikuttaa sen ryhmän dynamiikkaan ja niihin kaverisuhteisiin.
Siinä muun muassa kuraattorit tekevät semmoisia ilmapiirikartoituksia luokille ja
kiusaamiskyselyitä, ja sitten sen perusteella tehdään semmoista yhteistä työtä ja
vaikutetaan sen luokan kaverisuhteisiin ja sitä, että jokainen otettaisiin mukaan, eikä
ketään jätetä sivuun, niin siinä tehdään hyvää työtä.
Ehkä sanoisin tästä, niin sitten Johanna seuraavaksi.
0:42:35 Aluepäällikkö Johanna Honkanen
Hyvä, kiitos, Ilkka ja Tuija.
Muutama asia vielä.
Edustaja Rautavaara kyseli tuosta opettajien koulutuksesta ja mitä siihen
on suunniteltu. Tuossa kerroin jo, että meillä on hankehaku tässä maaliskuussa
menossa, missä yhtenä tärkeänä tekijänä on tämä kouluyhteisöön sitouttaminen, ja
osana sitä on tätä tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutusta vielä suunnittelun alla.
Mutta neuvotteluja on jo käyty tuon MIELI ry:n kanssa, jolla on erittäin laadukasta ja
hyvää koulutusmateriaalia. Ja siellä on jo suunniteltu 2 tunnin kokonaisuutta jokaiselle
vantaalaiselle opettajalle. Se saattaa kuulostaa pieneltä, mutta tuon olemassa olevan
tiedon päälle tuo tieto esimerkiksi opettajalle tuo sitä tuoreinta uutta tietoa sitten
16

Vantaan kaupunginvaltuuston kokous
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde
4.3.2021

Vantaa

hyvinvoinnin tueksi. Tässä ehkä on tullut jo muissakin puheenvuoroissa esille, että se
hyvinvoiva lapsi ja nuori on paras tae sille hyvinvoivalle ryhmälle, jossa sitten
kiusaaminen on mahdollisimman vähäistä.
Kysyttiin myöskin tästä, mitä kouluissa nyt on sitten tehty. Tuossa jo ehkä
kerroinkin, mutta nopeasti, että kaikissa kouluissa on nyt päivitetty kriisikortit, elikkä
tilannekuvaukset ja tilanneohjeet, mitä tapahtuu silloin, kun koulussa on joko
pienempää häiriötä tai sitten vakavampaa häiriötä. Nuo kriisikortit on käyty kaikkien
opettajien kanssa tänä vuonna lävitse. Nyt on sovittu, että ne käydään lävitse aina
elokuussa ensimmäisissä koulupäivissä niin, että ne ovat myöskin uusilla opettajilla ja
tuoreessa tiedossa, kun lukuvuosi alkaa. Lisäksi poliisi on antanut meidän
kouluillemme yhteiset toimintaohjeet, nuo lähipoliisit on tiedotettu sinne, ja sitten
toimintaohjeet näistä vakavammista tilaisuuksista.
Nyt siellä kysyttiin vielä, että seurataanko tätä. Toki seurataan. Jos
jostakin koulusta alkaa tulla useampia väkivaltailmoituksia aluepäälliköille meille, niin
sitten pohditaan, että mitä tukea koulu tarvitsee tai mitä tukea koulun henkilökunta ja
oppilaat tarvitsevat, jotta saadaan niitä ikäviä tapahtumia sitten torjuttua.
Nyt ajattelisin, että suurin osa kysymyksistä varmaan on vastattu. Onko
Ilkka sinulla vielä tässä lopuksi joku puheenvuoro?
0:44:49 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo
Kiitoksia.
Hyvä valtuusto ja puheenjohtaja.
Ihan lopuksi. Totean tämmöisenä yhteenvetopuheenvuorona sen, että
kaikki me tiedämme, kenellä on lapsia tai ovat eläneet elämää pitkään, niin kuin kaikki
valtuutetut ovat, että meillä tapahtuu niin vapaa-ajalla kotona, jos on useampia lapsia,
tai pihalla tai harrastuksissa, myös työpaikoilla sitten kiusaamista, ja sitä tapahtuu
myös koulussa. Joskus koulu on itse syyllinen kiusaamiseen, mutta pääsääntöisesti
lapset keskenään opettelevat vuorovaikutustaitoja ja toimivat eri tavoin, ja tämä on
kaikkien opettajien ja koulun henkilöstön arkea selvittää riitoja ja hoitaa niitä asioita.
Me teemme hartiavoimin töitä tämän asian kanssa ja meillä on selkeät prosessit,
kuinka tehdään, ja meillä on tavoitteena, että jatkuvasti kehitetään tätä toimintaa.
Kuten tuossa diasarjassa näytettiin, me olemme saaneet Vantaalla kiusaamisen
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laskemaan. Se on tilastollisesti merkittävästi laskenut viimeisen 9 vuoden aikana ja
edennyt lineaarisesti perusopetuksessa, ja me jatkamme tätä työtä. Voi olla, että
emme koskaan pääse nollatilanteeseen, vaikka meillä on nollatoleranssi kaikkiin, mitä
tulee tietoomme, me puutumme, ja tämän kulttuurin vahvistaminen ja myöskin sitten
se lasten hyvinvoinnin tukeminen kokonaisuutena, niin nämä ovat niitä avainkeinoja.
Samalla lailla kukaan ei halua, että liikenteessä kukaan kuolee, mutta tälläkin hetkellä
Hämeenlinnan väylällä tai Lahden väylällä joku ajaa ylinopeutta. Olemme tehneet sen
eteen paljon töitä, ja tässä kiusaamisessa on sama asia, että liikenteessä teillä kuoli
aiemmin 1000 henkilöä vuodessa ja nyt ollaan jossain 200 tietämillä, että on saatu
hyvää tulosta ja tässä on meillä tavoitteena sama, että me jatkamme tämän kanssa
työskentelyä.
Tässä, puheenjohtaja, meidän vastauksemme.
0:47:42 Opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakka
Kiitos.
Sari tuolta jakaakin meidän esityksemme.
Ja me ajattelimme tosiaan, että me kerromme, miten meillä on tämä
varhaiskasvatuksen kuraattori- ja psykologitoiminta nyt tämän pilottikauden aikana
mennyt ja mitä me olemme tehneet ja minkälaista toimintaa on ollut. Ajattelimme
myös, että halusimme tulla teille tästä kertomaan, koska tämä toimintahan on lähtenyt
teidän valtuutettujen aloitteista, elikkä te olette ehdottaneet näitä psykologipalveluita
meidän allemme esiopetusikäisille lapsille, ja sitä kautta tämä toiminta on lähtenyt, niin
haluamme kertoa, miten tämä teidän ehdotuksenne on nyt sitten elänyt ja mitä me
olemme tehneet.
Elikkä tosiaan varhaiskasvatuksen kuraattorit ja psykologit aloittivat
1.8.2019 ja heitä on ollut 3 kuraattoria ja 3 psykologia. Tarkoituksena on ollut antaa ja hyvin on toteutunut - tämmöistä matalan kynnyksen palvelua alle esikouluikäisille
lapsille ja heidän vanhemmilleen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Tätä toimintaa
on ollut eri puolilla Vantaata, elikkä Hakunila, Myyrmäki, Koivukylä, ja sitten nyt me
saimme vielä MEK-rahoituksella 4. kuraattorin, joka 1.3. aloitti työnsä, ja hän on sitten
Martinlaakson alueella. Ja tämä toiminta kohdentuu 29 päiväkotiin, ja siellä on
tuommoinen parisentuhatta lasta. Tosiaan MEKin kautta tulee kuraattoreiden rahoitus
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ja nyt vuoden 2021 loppuun ovat nämä kuraattorit, ja sitten psykologit me olemme
saaneet vakinaistettua nyt viime elokuusta lähtien.
Sitten Elina kertoo enempi meidän kenttätyöstämme. Ole hyvä.
0:49:36 Varhaiskasvatuksen kuraattori Elina Heikkinen
Kiitos, Tuija.
Tällä dialla me olemme vähän koonneet niitä asioita, joita olemme
päässeet tähän mennessä jo työssämme tekemään. Ja se meidän tärkein
tehtävämmehän on tämä vanhemmuuden tukeminen. Eli me tapaamme vanhempia
yksilökäynneillä, keskustelemme esimerkiksi vanhemmuudesta ja perheen asioista, ja
mahdollisesti kutsumme koko perhe, lapset mukaan lukien, näihin tapaamisiin. Ja on
myös mahdollista, että jos on tarve ja hyödyllistä, niin voimme myös tavata ihan sen
perheen kotona, useammin kuitenkin ehkä meidän toimistollamme tai päiväkodilla.
Sitten meillä on ollut tämmöisiä avoimia vanhempaintilaisuuksia ja ryhmiä. Esimerkiksi päiväkodeissa on ollut yhteisöllisiä kahvituokioita. Ollaan alustettu
jostakin teemasta, kuten vaikka lasten tunnetaitojen tukemisesta, ja mahdollistettu
sitten semmoinen vertaistuellinen keskustelu vanhempien kesken.
Sitten nyt kun korona on kieltänyt nämä ryhmät siellä päiväkodin tiloissa,
ettei voida enää siellä sisällä kokoontua, niin sitten ollaan pihalla pidetty tämmöisiä
toiminnallisia lapsi-vanhempi-rastiratoja, joissa on ollut erilaisia tehtäviä, joita
vanhempia voinut yhdessä lapsen kanssa sitten iltapäivällä siinä, kun on lasta
hakenut, niin kiertää. Niissä ollut kaikissa tämmöinen vanhemman ja lapsen
vuorovaikutuksen tukeminen tavoitteena näissä tehtävissä.
Sitten ollaan tehty yhteistyötä, Mannerheimin lastensuojeluliitolla on
Hakunilassa

yhteisötaloja

ja

Koivukylässä

on

tämä

lapsiperheiden

avoin

kohtaamispaikka. Ollaan niissä esimerkiksi ohjattu yhteistyössä MLL:n työntekijöiden
kanssa ryhmiä ja sitten tarjottu tämmöistä konsultoivaa tukea perheille. Sitten jos
huomataan, että perhe hyötyy vähän tämmöisestä vahvemmasta tuesta, niin ohjataan
eri palveluihin ja kootaan perheen ympärille semmoisia verkostoja, joista he hyötyvät.
Sen lisäksi, että työskennellään perheiden kanssa, niin tietenkin ollaan
mukana siellä päiväkodin arjessa. Meitä paljon pyydetään mukaan
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keskusteluihin. Ne ovat tämmöisiä moniammatillisia neuvotteluja. Usein ne ovatkin
hyvä kohta, milloin voi lähteä rakentamaan sitä yhteistyötä myös sen perheen kanssa.
Sitten käydään päiväkodeissa siellä ihan havainnoimassa niitä ryhmiä,
mahdollisesti yksittäisiä lapsia myöskin, ja konsultoidaan varhaiskasvatuksen
henkilöstöä lasten ja ryhmäilmiöiden suhteen, ja tarjotaan henkilökunnalle tämmöistä
konsultatiivista tukea. On myös mahdollista joskus, että ollaan tämmöisiä yksilöllisiä
käyntejä tarjottu jollekin lapselle erityisessä - vaikka jos on ollut perheen kriisitilanne
tai muuten on tuntunut, että tarvitsee semmoista yksilöllisempää tukea siellä
päiväkodissa, niin aina tietenkin vanhempien luvalla toteutetaan tätä, mutta tällaistakin
on ollut.
Ja sitten kuuntelin, tuossa tosiaan paljon puhuttiin, että miten näitä lasten
tunnetaitoja voisi vahvistaa ja miten varhaisessa vaiheessa niihin olisi jo hyvä puuttua,
että se on yks asia, mikä tässä meidän työssämme mahdollistuu, että me pääsemme
viemään - niitä kaveri- ja tunnetaitoryhmiä esimerkiksi ohjataan ja tuodaan näitä
asioita sinne vähän vahvemmin vielä päiväkotien arkeen. Ja sitten meitä voi pyytää
mukaan, jos on isoja huolia perheen kohdalla ja pitää ottaa puheeksi joitain asioita
perheen kanssa ja se tuntuu haastavalta, niin meitä voi pyytää mukaan näihin
keskusteluihin, tai sitten ihan konsultoidaan henkilökuntaa, että miten sitä asiaa voisi
rakentavasti lähestyä perheen kanssa.
Sitten voidaan siirtyä seuraavaan. Kiitos.
Ollaan kerätty palautetta sekä perheiltä että työntekijöiltä tämän pilotin
aikana. Aina kun asiakkuus päättyy, niin pyritään täyttämään tämmöinen
palautelomake, ja nämä sitaatit, jotka tässä näkyvät, niin ovat ihan suoraan
vanhempien omia kommentteja näistä palautelomakkeista. Yhteenvetona voidaan
todeta, että niistä kävi ilmi, että tämä apu ja tuki on ollut hyödyllistä, perheet ovat
kokeneet hyötyvänsä niistä tapaamisista. Tapaamisilla on käsitelty oikeita asioita ja
perheet ovat kokeneet, että heidän arkensa siellä kotona on tapaamisten jälkeen
muuttunut helpommaksi.
Sitten vielä tämä henkilökunnan - eli me olemme silloin syksyllä, kun
aloitettiin 2019, tehtiin semmoinen alkukartoituskysely ja keväällä 2020 tehtiin sitten
tämmöinen palautekysely, jossa kerättiin työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä
tästä pilotista tähän mennessä, ja tietenkin tänä keväänä sitten ollaan toteuttamassa
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uusi. Voidaan siitä yhteenvetona, että mitä viime keväänä tämä palaute oli, että
hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä palvelun oli kokenut 80 prosenttia näistä
päiväkotien työntekijöistä. Sitä mitattiin silloin syksyllä, että sitten viime keväänä, että
kuinka

henkilökunta

kokee

saavansa

moniammatillista

tukea,

onko

sitä

riittämättömästi vai riittävästi, ja syksyllä 2019, silloin kun me aloitimme tässä
alkukyselyssä, 32 prosenttia työntekijöistä koki saavansa riittävästi tai useimmiten
moniammatillista tukea työhönsä ja keväällä tämä prosentti oli noussut 72 prosenttiin,
kun olimme olleet mukana vuoden. Lisäksi sieltä tämän psykologi- ja kuraattorityön
käynnistyttyä huolen puheeksi ottaminen koettiin myöskin helpommaksi. Ja ihan näin
yleisesti, että se tärkein palaute, mitä jatkuvasti sieltä saadaan, että meidän palvelu
on niin matalalla kynnyksellä saatavilla, että meidät saa helposti mukaan siihen
työskentelyyn ja me pääsemme mukaan nopeasti, meillä ei ole jonoja.
Kiitos. Sitten Sari voit jatkaa.
0:55:03 Opiskeluhuollon esimies Sari Niemi
Kiitos, Elina ja Tuija.
Täältä vielä yritän saada kamerat ja muut käyntiin, kun jaan tätä esitystä,
niin piti vähän tuolta etsiskellä.
Tässä on oikeastaan semmoinen dia, mitä me toivoisimme, että teille jää
mieleen. Tähän nostettiin semmoisia asioita, mitkä me näemme tässä palvelussa
tärkeänä, tai miksi näiden asioiden takia tämä palvelu on meidän mielestämme todella
tärkeää siellä varhaiskasvatuksessa. Vähän noita, mitä Elina tuossa jo sanoikin, elikkä
todella matalan kynnyksen tuki, joka toteutetaan siellä lähellä niitä perheitä
varhaiskasvatuksen arjessa. Eli ollaan huomattu, että perheet ottavat sitä tukea ehkä
aiemmin, varhaisemmin vastaan sen takia, että se tuki on siellä lähellä ja helposti
saatavilla, ei tarvitse lähteä mihinkään. Ja sitten tavoitetaan myös semmoisia
vanhempia, jotka muuten eivät hakisi apua, että he sitten tähän helpommin lähtevät
mukaan. Ja kuten Elina sanoi, niin palveluun pääsee nopeasti. Meillä ei ole jonoja.
Sitten olemme todenneet, että kun me olemme siellä päiväkodeissa, niin
yhteistyö henkilökunnan kanssa on tosi toimivaa ja sujuvampaa kuin ehkä sitten
semmoisissa palveluissa, jotka tulevat jostain vähän kauempaa. Me kun olemme
tuttuja, niin se on todella helppoa sitten miettiä niitä lasten asioita yhdessä.
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Ja sitten me olemme myös nähneet tämän melkein 2 vuoden aikana, että
työparityö on tosi antoisaa tässä palvelussa. Eli nimenomaan se kuraattori- ja
psykologiyhteistyö, että molemmat ammattiryhmät ovat saatavilla. Ollaan huomattu,
että aika usein lasten ja perheiden tilanteissa on asioita, joissa näitä molempia
osaamisia tarvitaan, eli sekä sitä sosiaalialan osaamista että sitten psykologian alan
osaamista. Nähdään tärkeänä, että molemmat ammattiryhmät siellä ovat paikalla. Ja
niin kuin Tuija tuossa alussa sanoikin, niin tosiaan kuraattoreiden rahoitus on tällä
hetkellä vain tämän vuoden loppuun, että tietysti toivotaan sitten sille myöskin jatkoa.
Ja toivetta tämän palvelun laajentamisesta, tietysti vakiinnuttamisesta, mutta sitten
myös laajentamisesta yhä useampaan päiväkotiin on tullut asiakkailta ja sitten
varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, eli näissä kyselyissä, mistä Elina kertoi, näistä
asiakaskyselyistä, ja sitten myöskin henkilöstöltä sitten meillä useammassakin
kyselyssä, niin henkilöstöltä samaa palautetta.
Sitten kasattiin tähän viimeiselle dialle vielä, eli olemme tehneet jonkin
verran

myöskin

tutkimuksia

tästä

meidän

työstämme.

Eli

tuolla

on

maisteriopiskelijoiden käytäntötutkimus, sitten siellä on yksi pro gradu -tutkimus ja
sitten opinnäytetyö, ja tuossa on niihin linkit, jos haluatte myöhemmin tutustua
tarkemmin. Siellä on sekä asiakkaiden että henkilökunnan palautteita ja kokemuksia,
ja vähän analysoitu sitten tarkemmin tätä palvelua, niin näistä voitte tutustua
tarkemmin. Ja sitten laitettiin tuonne vielä Instagram-tili tuonne loppuun viimeiseksi,
eli jos haluatte sieltä, näette semmoista arjen työtä, jos haluatte katsoa, mitä ihan
oikeasti tapahtuu siellä kentällä, niin sieltä löydätte siitä tietoa.
Kiitos. Tässä meidän esityksemme. Sitten varmaan kysymyksiä.
0:58:22 Valtuutettu Vaula Norrena
Kiitos, puheenjohtaja.
Kysyisin, että miten te ihanteellisesti jatkaisitte tätä työtä? Jatkaisitteko
niin, että nämä kyseiset työparit siirtyvät seuraaviin päiväkoteihin, vai näettekö, että
heille on jatkuva tarve näissä kyseisissä päiväkodeissa? Nythän tässä on vain alle 30
päiväkotia mukana ja meillä on muistaakseni yli 100 päiväkotia, että sittenhän siellä
on tosi paljon tarvetta muissa päiväkodeissa, ja sitten kun tiedän, kuinka inhorealistisia
meidän talousmatemaatikot ovat, niin toivoisin tai kysyn, että teettekö minkäänlaista
seurantaa, että montako lasta te pelastatte tällä toiminnalla? Koska tiedämme, että
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varhainen puuttuminen voi ehkäistä koko elämänikäisen syrjäytymisen ja että siellä
voidaan

tällä

toiminnalla

saada

kiinni

sellaisia

häiriöitä,

esimerkiksi noita

väkivaltaisuuskäyttäytymistä, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin teettekö sellaista
seurantaa, tai voisitteko tehdä sitä meille, jotta me saamme tukea sille mahdolliselle
jatkorahoitukselle?
Kiitos.
0:59:57 Valtuutettu Minna Atiye
Kiitoksia, puheenjohtaja.
Kiitos esittelystä. Todella mukava kuulla, että tämä, mikä alkoi
määräaikaisena pilottina, niin on nyt toimiala itse päättänyt psykologit vakinaistaa.
Toivotaan tietysti, että kuraattoritkin vakinaistetaan.
Kysyisinkin nyt sitten lähitulevaisuutta koskien, että miten arvioisitte,
kuinka monta varhaiskasvatuksen psykologin ja kuinka monta varhaiskasvatuksen
kuraattorin vakanssia tarvittaisiin lisää, jotta tämä palvelu voitaisiin laajentaa
koskemaan koko Vantaata, ja siten juuri, että ainakaan tämmöisiä pidempiä jonoja ei
syntyisi, että apua ja tukea saisi nopealla aikataululla?
Kiitoksia.
1:00:51 Valtuutettu Tarja Eklund
Kiitoksia, puheenjohtaja.
Tämä on todella tärkeä aihe tässä meidän käsiteltävänämme, niin heräsi
tämmöinen kysymys, että luuletteko, että tämä korona-aika on vaikuttanut jollakin
tavalla näihin lasten oireiluihin, ja kuinka paljon se todella tämmöinen pahempi oireilu
on lisääntynyt, ja kuinka rajuja voivat olla nämä näin pientenkin lasten oireilut, että
kuinka ne ilmenevät, jos ne ovat todella hälyttäviä?
1:01:34 Valtuutettu Sirpa Kauppinen
Kiitoksia.
Minua kiinnosti kanssa tuo taloudellinen puoli, mitä valtuutettu Norrena
nosti esiin, ja sitten toinen asia oli tähän koronaan, minkälaisena näette tämän - että
koronan aiheuttama perheiden pahoinvointi on ollut nyt esillä lehdistössä, myös
viimeisessä Vantaan Sanomissa nosti sitä esiin joku asiantuntija meillä. Miten näette
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sen merkityksen tällaisen ehkä ennaltaehkäisemisessä ja tämän koronan haittojen
vähentämisessä? Ja sitten olisin kanssa kysynyt sitä, mikä tuossa nyt tuli esiin, että
kuinka paljon vaadittaisiin lisää, jotta tämä saataisiin laajennettua kaikille avun
tarvitsijoille? Nämä olivat tärkeimmät.
Kiitos.
1:02:21 Valtuutettu Juha Malmi
Kiitos, puheenjohtaja.
Tosi hieno kuulla tuo palaute sekä asiakkaiden että henkilökunnan
puolesta. Se, että yli 40 prosenttia enemmän kokee saavansa lisää tukea teiltä on aika
huikea saavutus, hyvää työtä olette tehneet. Kysymyksiä: kuinka monta asiakasta,
lapsi tai perhe, teillä on toiminnan aikana ollut? Johan voisi vastata myös siihen
kysymykseen, että kuinka monta näistä 2000 lapsesta on tarvinnut tukea, tai siis
henkilökunta on tarvinnut tukea näitten lasten asioissa? Ja ihan viimeinen kysymys on
se, onko teidän mielestä tuo aluevalinta, Hakunila, Myyrmäki, Koivukylä osunut
oikeaan? Miten tarve on muissa kaupunkikeskuksissa?
Kiitos.
1:03:40 Opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakka
Voin vaikka aloittaa.
Elikkä meidän varhaiskasvatuspäälliköt nimesivät nuo päiväkodit, missä
tämä toiminta aloitettiin, että heillä on paras tieto, missä olisi eniten tarvetta, niin niihin
tätä vähän sitten kohdennettiin. Elikkä sen mukaan ollaan menty, ja tarvetta tosiaan,
niin kuin tuossa esityksessä tuli, niin toivetta on kyllä muihinkin päiväkoteihin. Ja sitten
se, että mikä meidän jatko on, tuota pitää hyvin miettiä. Tämä on nyt aika vähän aikaa
ollut, että toki on hyvä, että ollaan riittävän pitkä aika niissä päiväkodeissa, mitkä nyt
ovat käynnissä, ettei tule semmoista liikaa hyppelyä, se työ jää liian lyhytaikaiseksi,
että tuota pitää sitten miettiä, että onko sitten niin, että jossain vaiheessa vaikka joku
päiväkotiin vaihdetaan toiseen, niin tuo pitää tosi tarkasti sitten miettiä. Ja toki kun
tämä on ollut nyt aika vähän aikaa vielä, niin semmoista seurantatietoa meillä vielä ei
ole, että mitä autetuille lapsille ja perheille on sitten jatkossa, niin mitä heille kuuluu,
mutta niin kuin näkyy noista asiakaspalautteista, niin hyvään suuntaanhan on varmasti
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mennyt. Mutta tuo oli hyvä asian esille nosto, että niitä voi systemaattisesti kyllä
seurata sitten ehkä pidemmälläkin aikavälillä.
Olen itse asiassa sitä laskenut, että kuinka paljon se vaatisi, että olisi
kaikissa päiväkodeissa kuraattori, psykologi, niin ne luvut olivat siellä yli 10 per
psykologi ja yli 10 per kuraattori, taisi olla lähemmäs 15, ja lasken sillä tavalla, että
olisi noin 600 lasta per työntekijä. Nämä nyt varmasti ensimmäisenä, ja sitten annan
Niemen Sarille vaikka puheenvuoron, hänellä on noista asiakastilastoista dataa, niin
ole hyvä, Sari.
1:05:33 Opiskeluhuollon esimies Sari Niemi
Kiitos, Tuija.
Voisin oikeastaan jatkaa tuosta, että teettekö seurantaa, että kuinka
monta lasta pelastatte. Tosiaan ollaan kyllä hyvin tavoitettu tällä tässä perheitä, ja
ehkä näkyy hyvin se, että ensimmäinen lukuvuosi 19–20 oli vielä sitä käynnistelyä ja
markkinointia, ei nyt selkeästi asiakasmäärä ole ryöpsähtänyt, jos voisi sanoa näin,
niin sitten tälle vuodelle, että selkeä kasvu. Ja ehkä tuosta pelastamisesta, niin voisin
poimia täältä meiltä sellaisen luvun, että 31 prosenttia meidän asiakkaistamme on
ohjattu jollakin tavalla eteenpäin. Eli 70 prosenttia niin sanotusti on sitten hoitunut sillä
meidän tuellamme, ja näistä 30 prosentista, niin varmasti siellä on semmoisia perheitä,
joiden kanssa ollaan sitten jatkettu itsekin työskentelyä, mutta että sitten on haettu
jotakin verkostoa tai tukea sitten muualta. Ja katsoin tuossa, että top 3 -ohjaukset
eteenpäin, niin sosiaalihuolto, terveystoimi ja lastensuojelu, että ne ovat ne, mistä
sitten ollaan haettu sitä muuta tukea perheelle.
Ja ehkä kun tähän tilastojen makuun pääsin, niin voin vielä sitten noista
asiakasmääristä ihan sanoa. Eli tosiaan semmoinen kaksi- ja puolisataa asiakasta
yhteensä on ollut nyt tähän mennessä. Katsoin ne tilastot tuossa viime viikolla, eli mitä
nyt sitten siihen mennessä oli kirjaantunut sinne meidän järjestelmäämme, ja näistä
tosiaan ensimmäisen vuoden luku on 70 ja sitten kaikki loput asiakkaat ovat tältä
lukuvuodelta. Siinä saatte vähän käsitystä, että huikea kasvu on, nyt kun ollaan saatu
palvelu läpi, niin huikea kasvu tälle vuodelle asiakasmäärissä. Paljon on myös yhteisiä
asiakkaita, niin kuin sanoin tuossa omassa esittelyssänikin, että kuraattori ja psykologi
hoitavat yhdessä. Siellä 80 näistä asiakkaista on semmoisia, että on päällekkäinen
asiakkuus.
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Sitten tosiaan Elina varmasti noista ihan arkiasioista sitten kertoo, mutta
kyllä jotenkin näen, että tämä erityisesti tässä koronan aikanakin tämä meidän palvelu
on ollut tosi tärkeä perheille. Viime keväänä perheet hieman vaikeammin hakivat sitä
apua, että selkeästi siinä se sulku vaikutti niin, että perheiden oli vaikea ottaa sitä apua
vastaan, mutta me olemme erityisesti nyt viime syksynä sitten panostaneet tähän
asiaan, että lähdetty miettimään, millä tavalla kohdataan sitten niitä perheitä koronasta
huolimatta, ja nyt ollaan kyllä tänä vuonna siinä paremmin onnistuttu.
Ja ehkä asiakasmääriin lisää vielä, meillähän on paljon myös tätä
yhteisöllistä työtä, niin kuin Elina tuossa kertoi näistä vanhempainkahveista ja muista
avoimista tilaisuuksista. Noiden asiakkaiden lisäksi me olemme siellä tavoittaneet 19–
20 vuonna lähes 400 vanhempaa ja lähes 100 lasta näissä avoimissa tai
kohdennetuissa ryhmissä. Ja sitten taas tänä vuonna ollaan hyvässä tahdissa
koronasta huolimatta, ollaan tavoitettu jo melkein 200 vanhempaa tällaisissa
tilaisuuksissa, että sitä ollaan paljon myös hyödynnetty noiden yksilöasiakkuuksien
lisäksi.
Ehkä tässä. Sitten luovutan Elinalle puheenvuoron.
1:08:44 Varhaiskasvatuksen kuraattori Elina Heikkinen
Kiitos, Sari.
Siellä kysyttiin tästä just, miten tämä korona-aika on vaikuttanut
lapsiperheiden arkeen ja näkyykö se jollain tavalla tässä meidän työssämme. Nyt toki
korona alkoi sen verran pian sen jälkeen, kun me aloitimme, että nyt on ehkä vaikea
tehdä semmoista vertailua siitä, minkä verran nämä asiat olisivat olleet sitten eri
tavalla, jos ei olisi ollut koronaa. Mutta kyllä sen huomaa, että sillä vaikutusta on, että
siellä on yksinäisyyttä, on uupumusta ja kuormitusta. Perheet ovat kovin yksin siellä
kotona ja tilanteet ovat haastavia. Voi olla taloudellisia pulmia, työttömyyttä, jotka
kuormittavat perhettä. Ollaan päästy näihin - siis tietenkin se, että ollaan päästy
tukemaan vanhempia, keskustelemaan niistä asioista ja tarvittaessa sitten
järjestelemään erilaista tukea, mutta sitten ollaan oltu myöskin mukana ihan näissä,
kun on ollut näitä viime keväänä, paljon meidän kauttamme lähti kuraattorien kautta
näitä ruokalähetyksiä perheille ja sitten ihan tämmöistä taloudellista tukea mahdollista,
tämmöisiä kauppalahjakortteja ja muita, niin ollaan oltu siihen myöskin osallisena.
Mutta kyllähän se näkyy perheiden ja lasten arjessa, ja jos vanhemmat ovat
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kuormittuneita, niin se näkyy sitten myöskin usein lapsen käytöksessä jollain tavalla,
ja on tosi tärkeätä, että sitä sitten on oikeassa kohtaa saatavilla sitä tukea silloin kun
sitä tarvitsee, että päästään ennaltaehkäisemään niitä ongelmia ennen kuin ne
kasvavat isommaksi.
1:12:34 Valtuutettu Sakari Rokkanen
Kiitos, puheenjohtaja.
Lista-asioista kyselisin. Mainitulla listalla on tämä Pitkäjärven tontin
myynti, ja siihen liittyen oli silloin reilu kuukausi takaperin keskustelua, että paikallisella
omakotiyhdistyksellä olisi ollut kiinnostusta vaihtoehtoisesti vuokrata sitä kyseistä
tonttia, niin kysyisin vaan, että onko tässä väliaikana ehditty käydä keskusteluja tämän
yhdistyksen kanssa, ja onko näistä mitään uutta informoitava valtuustolle? Varmaan
menee siis kysymys apulaiskaupunginjohtaja Penttilälle.
1:13:19 Valtuutettu Stefan Åstrand
Kiitos.
Ei ole lista-asiasta, vaan ihan kysely. Otetaanko se sitten esityksen
jälkeen?
(Puheenjohtajan välihuuto.)
Ei, ei, ei.
(Puheenjohtajan välihuuto.)
Selvä.
(Puheenjohtajan välihuuto.)
1:13:45 Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
Joo, hei.
Täällä ollaan. Pahoittelen, koneeni alkoi just päivittää ratkaisevalla
hetkellä, mutta tässä olen.
Jaan nyt esitykseni ja lähdetään liikkeelle. Hetkinen.
Ei voi olla totta, yritän uusiksi. Tuohon tuli näkyviin tuollainen.
Nyt pitäisi näkyä ja kuulua.
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(Puheenjohtajan välihuuto.)
Selvä. No niin, lähdetään liikkeelle, eli tilannekatsaukseen.
Valitettavasti meillä arvioidaan, että varianttia on yli puolet meidän
tapauksista täällä pääkaupunkiseudulla, ja se merkitsee sitä, että meillä tartunnat
nousevat edelleen. Ja valitettavasti sanon heti perään, että aika monet lääkärit
arvioivat, että vaikka rajoitustoimia tehdään näinkin jyrkkiä, niin ne eivät tule
vaikuttamaan siihen, vaan tauti edelleen leviää siitä huolimatta. Ehkä saadaan sitä
kiihtymisvauhtia hieman hidastettua, mutta että vielä ei oltaisi siis lakipisteessä, vaikka
meilläkin ilmaantuvuus nyt on 419,9 14 vuorokautta/100 000 ihmistä, kun se edellisellä
seurantajaksolla viime kuukauden vastaavaan aikaan oli 322. Positiivisten näytteiden
osuus on 5,05 prosenttia ja kuolleiden määrä on valitettavasti myös lisääntynyt, että
nyt meillä kuolleiden määrä on 76.
Tuolla kouluissa on tällä hetkellä karanteenissa 910 oppilasta. Kaiken
kaikkiaan siis tämä merkitsee sitä, että kyllä henkilökunnan määrä ja sen riittävyys
tulee olemaan aivan keskeinen, että miten tästä mennään eteenpäin. Alueellisesti me
kyllä julkistamme kerran kuukaudessa alueelliset tartunnat, ja tässä on nyt helmikuun
tilasto. Siinä suluissa on tammikuun tiedot, ja niin kuin havaitsette, niin joka puolella
ovat vähän määrät lisääntyneet. Meillä koronaa löytyy jokaiselta suuralueelta, mutta
ehkä tässä voidaan havaita se kuitenkin, että Hakunilan alueella on helmikuussa
todettu tartuntoja muita enemmän jonkin verran. Muuten kasvu jakautuu melko
tasaisesti eri alueille.
Koko Suomen rokotustilanne on tässä. Ensimmäisen rokoteannoksen on
saanut vähän yli 400 000 ihmistä, ja toisen rokoteannoksen 83 000. Vastaavat luvut
täällä HUS-alueella ovat siis 106 000 ja toisen rokoteannoksen on saanut 28 000.
Vantaalla tilanne on se, että eilen vantaalaisista oli saanut ensimmäisen vaiheen
rokotuksia 6,5 prosenttia eli noin 14 000 henkilöä, ja toisen vaiheen rokotuksia on
saanut 2,1 prosenttia eli noin 5000 henkilöä. Alueelliset erothan Suomessa ovat aika
isot, että meillä on tuolla pohjoisessa esimerkiksi Lappi yli 10 prosentilla jo rokotettu,
ja tämä HUS-alue on yksi prosentuaalisesti pienimmistä. Tässä oli sellainenkin, koska
näitä rokotteita tulee vähän, niin HUSille lähetettiin myöskin kirje siitä viime viikolla.
Lähetimme apulaiskaupunginjohtaja Timo Arokydön kanssa kirjeen siitä, että
epidemian hallinnan ja vaikutusten kannalta on tärkeää pitää kuitenkin Vantaalle
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luvatuista alkuperäisistä rokotusten toimitusmääristä kiinni, vaikka määrät ovat pienet.
Mutta se ajatus siitä, että edelleen meiltä supistettaisiin niitä, niin tämä ei ole tässä
tilanteessa hyväksyttävää ottaen huomioon myöskin meidän tartuntojemme määrät.
Samaan aikaan puhutaan myöskin tästä järjestyksestä. Jos katsoo näitä meidän
lukuja, pääkaupunkiseudun lukuja tai HUSin lukuja ylipäätäänkin, niin lähes kaikki
Suomessa kuolleet ovat kuolleet Uudellamaalla ja HUSin alueella. Eli kyllä nyt
pääkaupunkiseutu ottaa kovinta vastaan tästä pandemiasta.
Meillä vaikuttaa se, että olemme kansainvälisiä kaupunkeja ja Virolla on
esimerkiksi erityisen paha koronatilanne, siellä ilmaantuvuus 14 vuorokaudessa on
1000-1200, käy välillä lähellä 1300, niin se on ihan selvää, että se heijastuu meillä,
näkyy meidän tartuntatilanteessamme niin venäläisten kuin virolaistenkin osuus. Eli
silloin puhutaan meillä olevasta työvoimasta hyvinkin paljon. Jos nykytahdilla
rokotukset

etenevät,

että

ei

nopeudu,

niin

tämä

näyttää

meidän

skenaariolaskelmiemme mukaan, että vasta marraskuussa tänä vuonna on 60
prosenttia vantaalaisista rokotettu.
Testaus ja tartunnanjäljitys on ollut tässä puheilla. Meillä tilanne
näytteenottoon pääsyssä, testauksessa ja tulosten saamisessa Vantaalla on edelleen
hyvä. Alle vuorokaudessa samana päivänä pääsee ja alle vuorokaudessa tulevat
myöskin sitten näytteenoton vastaukset. Meillä tapahtui nyt niin, kun määrät kasvoivat,
niin tartunnanjäljitykseen alkoi tulla kasautuvaa ruuhkaa ja sinne tartunnanjäljitykseen
oli koko ajan lisätty henkilökuntaa, mutta todettiin häiriötilannejohtoryhmässä, että
tällainen pieni lisäys ei tässä tilanteessa nyt riitä, vaan täytyy tehdä isompia
toimenpiteitä, ja nyt tartunnanjäljityksen henkilöstömäärä kolminkertaistetaan yhdessä
viikossa. Eli me olemme saaneet jo määrän nousemaan niin, että viime viikolla meillä
oli vielä 40 tartunnanjäljittäjää, viime maanantaina 70 ja ensi maanantaina meillä on
125 tartunnanjäljittäjää, ja jos tämäkään ei riitä, niin rekrytointeja edelleen jatketaan.
Näiltä näkymin saamme kyllä ruuhkan purettua ensi viikolla täysin kokonaan, koska
nyt jo pystyn teille esittelemään tänään torstaina huomattavasti paremman luvun kuin
esimerkiksi viime maanantaina. Meillä oli viime maanantaina kontaktoimatta 412
sairastunutta ja tänään se on 274. Elikkä kyllä nämä lisäkädet tässä auttavat. Kaikkein
suurimman lisäyksen teemme, siirrämme omasta organisaatiosta henkilökuntaa,
vähemmän kiireisiä tehtäviä, kuten kuntoutusta, se on tarpeellista, mutta ei niin
kiireellistä. Sieltä siirretään 42 ihmistä tartunnanjäljitykseen. Muuta omaa henkilöstöä
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siirretään tartunnanjäljitykseen sekä muihinkin tehtäviin, siellä on hieman yli 20 ihmistä
siirretty ulkoisen rekrytoinnin, meillä on tällä hetkellä 108 ihmistä hakenut näitä
tehtäviä, niin ne haastattelut ja rekrytoinnin työsopimukset hoitaa kaupungin keskitetty
HR. Meillä on työvoimaa seurakunnat meille osoittaneet jo joulukuun puolella ja
Suomen Punainen Risti. Julkisuutta sai aika paljon se, että pyysimme virka-apua
Puolustusvoimilta, ja sieltä on tulossa 10 henkilöä tartunnanjäljitykseen. He ottavat
erityisesti altistuneitten kontaktoinnin vastuulleen. Ja ulkoisen rekrytoinnin kautta nyt
tällä viikolla saatu jo 10 henkilöä ja vielä palkataan lisää. Tosiaan tämä merkitsee sitä,
että tartunnanjäljityksen henkilöstö on kolminkertaistunut ja me olemme täysin
vakuuttuneita, että ensi viikolla meillä ei ole mitään ruuhkia. Taitaa tällä hetkellä olla
nyt jo tämä luku parempi kuin esimerkiksi Helsingissä.
Lentoaseman lukuja. Suomeen saapuvia matkustajia on keskimäärin tällä
hetkellä reilu 700 per päivä. Luku on aika surullinen siihen nähden, että
normaalitilanteessa luku olisi 60 000 per päivä. Enemmistö matkustajista esitti
negatiivisen testitodistuksen lähtömaasta, eli näistä 700 nyt jo 500 matkustajaa
näyttää negatiivisen testitodistukseen. Todistus sairastetusta koronainfektiosta oli
keskimäärin 15 matkustajalla päivässä ja kieltäytyneitä keskimäärin on 6 per päivä.
Koronatestejä tehtiin lentoasemalla viimeisen 2 viikon aikana hieman yli 2000, eli noin
140 koronatestiä päivässä. Meillähän testauksen määrä on nyt vähentynyt, koska niin
monella on negatiivinen testitodistus mukanaan, eli kapasiteetti riittäisi enempään,
mutta tilanne on siis paljonkin muuttunut. Tosiaan positiivisia tuloksia näistä 2 viikon
tuloksista on keskimäärin 2,5 päivässä, joka on noin 2 prosenttia testatuista. Tämä on
ollut massiivinen operaatio. 3.8. elokuun alusta lukien helmikuun loppuun saakka on
testattu kaiken kaikkiaan lentoasemalla 65 000 ihmistä

ja löydetty 1300

koronapositiivista, joka tarkoittaa, että saman verran kuin tällä hetkellä Suomessa 2–
3 päivässä. Tämä on erittäin kallis, massiivinen resurssi, minkä tuonne lentoasemalle
Suomi tässä kaiken kaikkiaan käyttää.
Sitten käyn vähän nopeammin läpi tämän, että täällä tosiaan on
yrityskysely tehty Aviapoliksen alueen liiketoimintavaikutuksista. Kiinnitän yrittäjien
vastauksiin huomiota, miten positiivisia on. Siellä on 10 prosenttia sanonut, että
liiketoiminta on jopa kasvanut. Vastaajista 95 prosenttia arvioi toiminnan jatkuvan
normaalisti vuoden päästäkin ja sopeuttamistoimia arvioi tekevänsä joka kolmas.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista kiireettömiä palveluja tosiaan
suljetaan nyt tilapäisesti. Henkilöstöä on siirtynyt tartunnanjäljitykseen ennen kaikkea
siis tuolta kuntoutusyksiköstä. Siirrot on tehty tuonne huhtikuun loppuun saakka.
Kiireettömän hammashoidon jonoja on kuitenkin alettu purkaa maaliskuun alusta
lukien, ja vanhus- ja vammaispalveluissa meillä vierailurajoitukset edelleen jatkuvat
siitä huolimatta, että rokotukset ovat olleet lähes noin 100-prosenttisesti, käsittääkseni
kaikki on jo asiakkaat rokotettu - mutta siinä täytyy kuitenkin muistaa, että on kysymys
erityisryhmästä ja vanhat ihmiset ovat hyvin hauraita. Rokotehan suojelee taudin
vaarallisesta muodosta, elikkä että ei joudu tehohoitoon, mutta silti voi sairastua
lievempään koronaan ja vanhukset eivät sitäkään kestä. Sen takia meidän täytyy
edelleen noudattaa varovaisuutta heidän kanssaan.
Kouluissa ja päiväkodeissa meillä on karanteenissa siis tällä hetkellä 910,
ja muita virusepäilyjä on tähän mennessä yhteensä ollut kaiken kaikkiaan meillä 11
koulussa ja 1 päiväkodissa, ja sen takia meidän karanteenimäärämme ovat nyt
verraten korkeat. Lasten ja nuorten harrastustoiminta alle 12-vuotiaitten osalta siis
jatkuu, mutta sitä vanhempien osalta harrastustoiminta on täysin keskeytetty
uudelleen. Ja me emme siis noudata AVIn tekemää rajoituspäätöstä, tämä on tehty
meidän omalla toimivallallamme, eli AVIn päätöshän tarkoittaa sitä, että alle 10
hengen harrastustoiminta voisi sekä aikuisilla että nuorillakin jatkua. Me laitoimme
julkiset palvelut nyt kokonaan kiinni ilman mitään henkilömäärärajoituksia.
Nuorisotyö kohtaa nyt nuoria jalkautumalla ja tietenkin digitaalisissa
palveluissa. Nuoret kyselevät erittäin paljon sitä, että koska nuorisotilat olisivat auki,
mutta ne ovat nyt kiinni maaliskuun loppuun asti. Nuorisotyö kohtaa nuoria tällä
hetkellä 3000-4000 viikossa, joka on todella iso määrä, se on nelinkertainen meidän
normaalitilanteeseemme nähden. Ja kyllä meille tulee paljon viestiä siitä, että näkyy
nuorten pahoinvointia, näköalattomuutta, turhautumista sekä itsetuhoisuutta, että
semmoinen huoliviesti tulee alan ammattilaisilta kyllä meille todella vahvasti, että on
ollut aika rankkaa. Pääkaupunkiseudun nuorethan ovat kohdanneet pisimmät ja
tiukimmat rajoitukset kuin mitkään nuoret Suomessa. Esimerkiksi meidän toinen
asteemmehan on ollut kiinni viime vuoden maaliskuun alusta alkaen. He pääsivät
toukokuun lopussa viikoksi kouluun ja lomien jälkeen 2,5 kuukaudeksi, mutta nytkin
he taas tulevat olemaan 4 kuukautta keskeytyksettä etäopetuksessa, ja tämä todella
näkyy nyt nuorissa. Jos miettisin keinoa, millä lisätä segregaatiota Suomessa, niin
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kaikkein tehokkainta on ilman muuta se, että voidaan jo tällä näytöllä sanoa, että
kielletään lapsia tulemasta kouluun. Koska ne, joilla on ongelmia, ne, jotka ovat
heikompia, niillä, joilla koti ei kykene tukemaan, niin kyllä näyttävät tässä nyt tippuvan.
Dixissä viikonlopun aikana ovat jalkautuneet nyt Vantaan, Keravan,
Järvenpään ja Espoon nuorisotyö, koska nyt sinne kokoontuu nuoria kaukaakin.
Turvavalvomosta on tullut perjantaina tieto, että nuoret oleilevat raiteilla ja ottavat
kuvia. Nuorisotilojen aukeamista kysellään edelleen paljon. Nuoret kertoivat, ettei
heillä ole mitään järkevää tekemistä. Näissä harrastus- ja vapaa-ajan toiminnassa ja
etsivässä nuorisotyössä kohdataan paljon enemmän kuin aiemmin itsetuhoisia nuoria.
Akuutit päihdeongelmat ovat pahenemassa. Verkkoetsivät ovat tavoittaneet myöskin
paljon pienten paikkakuntien nuoria, jotka eivät tuttuuden takia halua ottaa vastaan
oman paikkakunnan apua.
Prisma Jumbon työntekijöillä todettiin helmikuussa yhteensä yli 10
tartuntaa viikon sisällä. Kauppa jatkaa normaalisti, mutta olemme pyytäneet heitä
tiukentamaan käytäntöjään. Myöskin yhdellä Vantaan rakennustyömaalla todettiin 43
koronatartuntaa, ja työntekijät seulottiin sen jälkeen. Vantaa tiedottanut tehostetusti
kauppakeskuksia ja rakennusliikkeitä hygieniaohjeista ja maskin käytöstä, ja
esimerkiksi Kesko julkaisi sen jälkeen koko sivun ilmoituksen, että käyttäkää maskia.
Jumbossa, Tikkurilassa, Dixissä ja Myyrmannissa on aloitettu tehostettu viestintä
useilla kielillä, ja itse olen tavannut uudelleen monikulttuuristen järjestöjen ja
uskonnollisten yhteisöjen edustajia. Tässä tilaisuudessa, missä tapasin, joka oli nyt
sitten tällä kertaa verkkotilaisuus, niin olimme varanneet 5000 ilmaismaskia
jaettavaksi ja ne menivät heti, että järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt veivät niitä
mukanaan, tai ne toimitettiin seuraavana päivänä ilmoitusten mukaan edelleen
jaettavaksi.
Monikielinen koronabotti on otettu käyttöön tässä helmikuussa ja siinä
joka kolmas käyttäjä on muu kuin suomenkielinen. Pääaiheet ovat olleet rokotukset,
oireiden tunnistus ja testiin pääsy, ehkäisytoimenpiteet sekä karanteenitiedot ja huolet
altistumisesta. Meillä on tartuntatautiyksikkö kouluttanut 20 SPR:n vapaaehtoista.
Koronainfoauto on alkanut kiertää 3 päivänä viikossa maaliskuun 5.3. alkaen, elikkä
meidän virastomestarimme (-) [1:31:22] otti auton hallintaansa ja hänhän on
erinomainen kuski monellakin tavalla. Suomen lisäksi vapaaehtoisilta löytyy kielitaitoa
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18 kielellä, elikkä me olemme saaneet juuri sopivaa henkilökuntaa. Valitettavasti viron
kieli kuitenkin puuttuu, mutta meillä on rekrytointi edelleen auki.
Mennään päätöksiin ja linjauksiin. Eli valtio julisti koronaepidemian tason
2 voimaan, ja te näette tässä, en lue niitä lävitse, mutta tuossa ensimmäisenä ovat
nämä tason 2 suositukset. Sen lisäksi annettiin lisätoimia. Eli ei yli 6 hengen
kokoontumisia, ei yli 6 hengen yksityistilaisuuksia. Ja hallitus totesi 1.3., että maassa
on poikkeusolot ja poikkeusolot tulivat voimaan heti, ja ravitsemusliikkeet suljetaan 8.–
28. maaliskuuta, ja tätähän hallituksen esitystä eduskunta parhaillaan käsittelee. PKSkoronakoordinaatioryhmä totesi, että tämä merkitsee nyt sitä, että toinen aste ei palaa
lähiopetukseen. Tämä oli siis se aika, minkä me tässä päätimme, mutta se on selvää,
että se jatketaan siis tuonne 28.7. saakka, mutta me esitimme, että Etelä-Suomen
aluehallintovirasto tekisi nämä päätökset kertanapauksella. Eli sulkisi yksityiset tilat,
sulkisi samalla siinä sitten yläasteen ja toisen asteen lähiopetuksen. No, näin ei ihan
tapahtunut, eli AVI ei sulkenut toista astetta. Me teemme nyt itse sen päätöksen
huomenna. He katsoivat, että se on parempi, että kunnat tekevät sen.
Mutta tosiaan alle 12-vuotiaitten, (-) [1:33:26] ettei alle 12-vuotiaitten ja
sitä nuorempien ohjattua harrastustoiminta kuitenkaan keskeytetty, ja näin on, että se
jatkuu siis edelleen.
Tuo 6 henkeä, tästä on nyt paljon puhuttu, mutta tuo AVIn päätöshän siis
koskee - se tartuntatautilain muutos on harvinaisen vaikeasti kirjoitettu. Siitä kai
lausunnonantajat kiinnittivät siihen huomiota, mutta hallitus ei sitä selventänyt. Mutta
siinä on kysymys siitä, että laki sisältää sisäisiä viittauksia, 58G-pykälä koskee nämä
yksityiset suljettavat sisätilat ja myöskin tämä yli 50 ulkotilojen rajoitukset, mutta siinä
sanotaan, että ne tehdään sen mukaan kuin 58D-pykälän 3 momentissa säädetään,
ja tämä pykälä on nimenomaan se toimivaltarajoitussäännös, jossa nimenomaan
laissa säädetään nämä 10 ja 50 hengen rajoitukset. Ja AVIn päätös on itse asiassa
kirjoitettu tämän hallituksen esityksen perusteluihin, AVI vain copypastesi sen sieltä.
Eli minusta tämä on aika selkeä, että kriisitilanteessa on tärkeintä, että noudatetaan
oikeusvaltion periaatteita, eikä anneta lain sanamuodoista outoja tulkintoja, että
minusta tässä AVI on menetellyt ihan oikein. Päätöksen voi tehdä vain 2 viikoksi
kerrallaan ja sen takia se on 14.3., mutta lienee ihan itsestään selvää, että se jatketaan
sitten maaliskuun loppuun asti vähintäänkin. Ja tosiaan tänään AVI teki päätöksen
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perusopetuksen yläkoulujen tilojen sulkemisesta, ja me tulemme itse tekemään
huomenna päätöksen toisen asteen sulkemisesta. AVIn päätös koskee vain Espoota,
Helsinkiä, Järvenpäätä, Kauniaista, Keravaa, Kirkkonummea, Sipoota, Tuusulaa ja
Vantaata.
Vielä ehkä hyppään näitä, tämä nyt on selvä, tämä siis jatkuu. Anteeksi,
pahoittelen, tässä on väärä päivämäärä, sen pitäisi tietenkin olla 28.7. Elikkä toinen
aste jatkaa etäopetuksessa, Ja samoin myös 28.3. siis myöskin ammatillinen koulutus.
Ehkä se täytyy sanoa, että lähiopetusta siis lukiossa tarjotaan kuitenkin
erityisopetuksessa oleville sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.
Heillä on oikeus läsnäopetukseen, ja lukion rehtorit päättävät tästä tapauskohtaisesti.
Ylioppilaat on ohjeistettu omaehtoiseen karanteeniin 1.3. alkaen tai ainakin 15 päivää
ennen koetta. Toisen asteen opiskelijoille ei ole tarjolla ateriaa oppilaitoksissa niinä
työpäivinä, kun opetus toteutetaan etänä, mutta opiskelija voi kuitenkin halutessaan
turvautua Vantaan kaupungin ruoka-apuun. Variassa on ihan samanlaiset säännöt ja
samanlaiset menettelyt. Perusopetuksen etäopetuksessa oppilaat voivat syödä
lämpimän lounaan Peltolan, Koivukylän tai Kilterin koulun tiloissa, tai oppilaan huoltaja
voi hakea oppilaalle ateriakassin kullekin koululle osoitetusta jakelupisteestä.
Ateriakassi

sisältää

5

päivän

kouluruuat.

Perusopetuksen

lisäopetuksen

kymppiluokan oppilaat noutavat ateriapaketin oppilaitoksen ilmoittamasta paikasta.
Myöskin yhteishaku on nyt jatkettu 7.4. saakka.
Lasten harrastustoiminnan osalta tietenkin myöskin niissä toiminnoissa,
jotka ovat näille alle 12-vuotiaille auki, niin turvavälit 2 metriä täytyy pitää, ja
harrastustoiminnan järjestäjän on laadittava suunnitelma toiminnan toteuttamisesta
terveysturvallisesti. Kaupunki on toimittanut harrastustoiminnan järjestäjille lomakkeen
terveysturvallisuussuunnitelmaa varten palautettavaksi tämän viikon aikana. Tämä
täytyy sekin huomauttaa, että 6 henkilön rajaus ei siis koske harrastustoimintaa, vaan
ainoastaan yleensä yleisötilaisuuksia.
Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu noudattavat myöskin tätä 12 vuoden
rajausta, eli jakavat lähi- tai etäopetukseen sen mukaisesti lapset. Julkiset tilat, kuten
kulttuuritalot, museot pysyvät kiinni maaliskuun aikana. Kirjastoissa on kuitenkin
rajoitetusti mahdollisuus hakea ja palauttaa kirjoja, ja vähävaraisten kasvomaski
edelleen jakautuu. Kuusijärven, Karhunpesän ja Vetokannaksen pukutilat on avattu
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asiakkaiden käyttöön. Eli pieniä toimintoja meillä kuitenkin on olemassa edelleen.
Vantaa-infoissa niitten osittainen aukiolo jatkuu. Tosin suositellaan, että ensisijaisesti
asioitaisiin sähköpostilla, chatilla tai puhelimitse, mutta sinne voi 15 minuutiksi tulla ja
voi 15 minuutin ajan käyttää myöskin tietokonetta. Tosiaan asukastilat ja Yhteisen
pöydän jo mainitsinkin, että osittainen aukiolo jatkuu. Kaupungintalo on edelleen kiinni.
Tartuntatautilaki edellyttää myöskin meiltä toimivallan määritystä. Me
tuomme kaupunginhallituksen kautta valtuustolle jo 8.3. toimivaltaa koskevat
muutokset. Jos yksinkertaistaen sanon ne, niin tarkoitus kaupunginhallituksella on
tartuntatautilain mukaan - sille jää siis laajat rajoitustoimet, eli jos päätetään meillähän on siis rinnakkainen toimivalta sulkea yksityisiä tiloja AVIn kanssa, mutta
meidän toimivaltamme tietenkin koskee vain Vantaan aluetta. Jos koko Vantaan
alueelta

tai

laajalta

alueelta

suljetaan

yksityiset

toimitilat,

sen

päättää

kaupunginhallitus. Jos asetetaan uhkasakko tai yksittäisten toimijoiden osalta
edellytetään toiminnan sulkemista, sen päättäisi tämän delegointiesityksen mukaan
ympäristölautakunta. Muut viranomaispäätökset, valvonnan tekisi ensimmäinen
kaupungineläinlääkäri.
Vaalit puhuttavat ja vielä käydään keskustelua, että miten tässä tapahtuu.
Meillä oli tänään C21-kokous, siellä monet kaupunginjohtajat kertoivat, että
vaalivirkailijat

ovat

eronneet

tehtävästään.

Helsinki

on

määrännyt

melkein

kaksinkertaisen määrän vaalivirkailijoita, koska he olettavat, että joukko vähenee
tässä joka tapauksessa. Meillä on myöskin suunniteltu paljon turvakäytänteitä.
Vantaalla on 180 000 äänioikeutettua kuntavaaleissa. Ennakkoäänestyspaikkoja,
vaalipäivän äänestyspaikkoja on lisätty. Meillä työskentelee vaaleissa kaiken
kaikkiaan 750 henkeä ja aukioloajat pidetään laajimpina mahdollisina, jotta se
äänestäjien käyminen siellä hajaantuisi riittävästi. Säännöt tällä hetkellä ovat - joita
vielä tarkistetaan - mutta omaehtoisessa karanteenissa olevat tai riskiryhmäläiset
äänestävät yleisissä äänestyspaikoissa, karanteenissa olevat tai flunssaiset ohjataan
äänestämään pääsääntöisesti vaalipäivänä, ja tämänhetkisen tiedon mukaan
eristyksissä eli koronapositiiviset eivät äänestä, eivät voi äänestää. Käytämme
myöskin tuota ennakkoäänestyspiste Kansalaistoiminnan keskus Leinikkiä, se on
varattu riskiryhmäläisille silloin sitten äänestyspäivänä keskiviikkona.
Kiitoksia. Tässä oli tilannekuva tällä hetkellä Vantaalta.
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1:42:35 Valtuutettu Antero Eerola
Arvoisa puheenjohtaja.
(--)

[1:42:38]

kaupunki

on

joutunut

pyytämään

virka-apua

(--)

tartunnanjäljittäjiä. Minusta se kertoo melkoisesta epätoivosta. Sinällään on tietysti
hyvä, että armeijalla on Suomessa oikeita töitä, koska Suomeen ei kohdistu
sotilaallista uhkaa. Vantaalla tämä kertoo paitsi vaikeasta koronatilanteesta, mutta se
kertoo myös sairaalloisesta ja vuosia jatkuneesta terveyspalveluiden aliresursoinnista.
Kysymykseni kuuluu: kuinka paljon konkreettisesti ja päivillä mitattuna
tämä koronatyö pidentää meillä terveyskeskusten hoitojonoja? Siis muita hoitojonoja
kuin koronasta johtuvia. Ja missä määrin te pidätte viisaana sitä, että köyhä Vantaa jonka terveydenhoitopalveluita kaupungin valtapuolueet ovat jatkuvasti jo vuosien ajan
aliresursoineet

-

vastaa

koko

valtakunnan

tärkeimmän

lentokentän

terveysturvallisuudesta? Olisiko tämä aika siirtää jo valtion vastuulle?
Ja sitten vielä kysymys tästä äänestämisestä korona-aikana. Kuinka
lailliseksi te arvioitte sellaisen ohjeen, että koronan takia eristyksissä olevat henkilöt
eivät voisi lainkaan äänestää?
1:44:07 Valtuutettu Emmi Pajunen
Kiitos, puheenjohtaja.
Vähän samoja teemoja kuin mitä tuossa valtuutettu Antero Eerolakin
kysyi, niin minua erityisesti pisti korvaan tämä, että kuntoutuksesta ollaan ottamassa
tätä henkilöstöresurssia. Koskeeko tämä lasten kuntoutusta, vanhusten kuntoutusta
vai ylipäätään kuntoutusta? Koska näen, että myös tällaiset toiminnot ovat tärkeitä, ja
miten on sitten mietitty sitä, että kuinka paljon näitä kaupungin omia toimintoja voidaan
sen takia pistää paussille, jotta saadaan tämä tartunnanjäljitys kuntoon, ja missä
määrin voitaisiin enemmän hyödyntää sitten ostotyövoimaa tai muuta kaupungin
ulkopuolelta tulevaa työvoimaa? Koska itseäni ainakin huolestuttaa myös se, että
meillä on nyt 2 päivässä tullut 200 sairastunutta Vantaalla, ja jos ajatellaan, että
jokaisella näillä on esimerkiksi 5 kontaktia, niin meillä on kahdessa päivä tullut jo 1000
sellaista altistunutta, jotka pitäisi kontaktoida. Eli riittävätkö nämä resurssit oikeasti ja
olemmeko me esimerkiksi ensi viikolla sitten vielä pahemmassa tilanteessa?
Kiitoksia.
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1:45:39 Valtuutettu Mika Niikko
Kiitos, puheenjohtaja.

Vähän puheenjohtajan ääni hukkuu tuonne jonnekin, kuuluu erittäin
hiljaisesti, mutta toivottavasti tämä kuuluu nyt sinne.
Kiitos kaupunginjohtajalle esittelystä.
Erityisen huolissaan tietysti varmasti olemme kaikki näitten nuorten
tilanteesta, jonka kaupunginjohtaja mainitsi, näyttää erittäin synkälle nyt. Ja pohdin
sitä asiaa, että oli hyvä kuulla, että lukiolaisille, niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea
tai oppimista ja muuta, niin niille on jossain määrin järjestynyt myös lähiopetusta ja
varmasti jatkossakin järjestyy, ymmärsinkö niin. Onko sitten toisen asteen opiskelijoita
muita, kun siellä on varmasti semmoista muutakin porukkaa, jotka voivat tarvita jopa
enemmän kuin lukiossa olevat, että voin kuvitella ammattikoulua käyviä nuoria miehiä,
jotka ovat turhautuneet siihen etänä olemiseen, niin siellä on aika moni tippunut kyllä
ryhdistä pois. Onko tässä mitään mahdollisuutta ottaa joku hanke, että jos
ammattikouluissa käytäisiin läpi nämä, jotka tiedetään, jotka ovat tippuneet pois, ja
niille ruvettaisiin järjestämään jotain lähitapaamista tai -opetusta? Onko se
poissuljettu? Se olisi äärimmäisen tärkeää. Tässä nyt ongelma on se, että näille
nuorille ei ole annettu minkäännäköistä viestiä siitä, koska tämä muutostilanne (-)
[1:46:51] toiseksi, ja heille ei ole välttämättä niitä palveluitakaan tarjota, jossa he
pääsisivät mielenterveys- ja tukipalveluitten piiriin nopeasti. Onko tämä jotenkin
viestitetty, että pääsisivät nopeasti, jos on itsetuhoisuutta ja muuta, välittömästi
ammatti-ihmisten tai aikuisten pariin keskustelemaan?
Sitten yksi keino, mitä kysyisin tässä, kun täällä on kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja

vetämässä

tätä

kokousta

ja

varmasti

kaupunginhallituksen

puheenjohtaja myös on paikalla ja muut päättäjät, niin muistutan teitä siitä, että
muistatteko, kun eduskunnassa noin kuukausi, puolitoista tuosta sitten käytiin
keskustelua siitä, että olisi hyvin tärkeätä kesällä järjestää nyt useammalle nuorelle
kesätyöpaikkoja tämän synkän hetken keskellä. Silloin kaikki puheenvuoron
käyttäneet puolueet olivat hyvin yksimielisiä siitä, että me voisimme kunnissa
enemmän panostaa nyt kesällä, poikkeuksellisesti enemmän kuin muutoin. Olisiko
mitenkään mahdollista harkita tässä sitä, kaupunginjohtaja, että tehtäisiin kunnon
tavoite, että vaikka 1000 nuorelle järjestettiin kesätyö, ihan kunnon kesätyö, oli se
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sitten kuukauden tai minkä mittainen tahansa? Siitä puolet otettaisiin toisen asteen
opiskelijoille ja puolet yläasteikäisille opiskelijoille. Se, jos maksaa nyt sen puoli tai (-) [1:48:11] ja sitten semmoista työpaikkaa, mikä ei ole työnteosta kiinni, koska 300
euron työllisyyssetelihän koskaan ei edes johtanut siihen, että niitä kaikkia olisi
käytetty. Tässä pitäisi panostaa nyt enemmän, että ne saisivat oikeasti kiinni jostain
toivonkipinästä. He voisivat nyt lähteä hakemaan niitä työpaikkoja, ja täällä saataisiin
1000

nuorta

elämänmyönteisyyteen

kiinni.

Tämän

jättäisin

harkittavaksi

kaupunginjohtajalle.
Ja sitten olisin vielä kysynyt tätä, että onko näille järjestäjille nyt, jotka
eivät pysty järjestää kaupungin tiloissa toimintaa, onko heillä edelleen jatkuva se
vuokratukialennus, jotka maksavat kaupunkitiloista vuokraa? Onko se jatkunut mistä
asti, vai menikö se poikki jossain vaiheessa?
Ja sitten vielä viimeinen kysymys on tämä Vantaan jäljitys. Meillähän on
ehkä yksi huonoimmista jäljitysprosenteista siinä mielessä, että me emme osaa saada
selville, mistä se tartunta on tullut. Muistaakseni se on lähes 80 prosenttia meillä
epäselvää kaupungin tilastoista, kun sain ne, ettei tiedetä, mistä se tartunta on tullut,
että joko se tartunnan saanut ei kerro sitä tai ei tiedä sitä. Helsingissä ja muissa
kunnissa on ymmärtääkseni paljon paremmat tulokset. Onko tässä tapahtumassa
jotain uutta, että saataisiin tietää, mistä tartunnat oikeasti tulevat?
Kiitos.
1:49:36 Valtuutettu Vaula Norrena
Kiitos, puheenjohtaja.
Vahvistan tuon valtuutettu Eerolan kysymyksen ja näkemyksen siitä, että
äänestämistä ei voi evätä, vaikka olisi joku kuinka sairas. Tuossa juuri Yle Uutiset on
laittanut uutisen, että pyritään rokottamaan nämä kotiäänestystyöntekijät, ja tekevät
kiireesti siellä lakimuutosta ja yrittävät saada sen aikaseksi ensi viikon aikana. Mutta
että siitä huolimatta ainakin tämän juuri äsken tulleen uutisen mukaan ainoastaan
laitoksissa olevat eristetyt saisivat äänestää, ja edelleen toivon, että Vantaan kaupunki
suurena kaupunkina ja suuret kaupungit yhdessä koettavat löytää tähän ratkaisuja,
jos ei nyt oikeusministeriö onnistu, niin että kaupungit voisivat painostaa tai yrittää,
koska kyllä isot epäilyt on, että tulee laittomat vaalit, jos eivät kaikki saa äänestää.
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Kiitos.
1:50:51 Valtuutettu Jari Jääskeläinen

Kiitoksia, kaupunginjohtaja, oikein hyvästä katsauksesta.
Tuossa Vaula ja Antero Eerola kysyivätkin tätä laillisuutta siitä
äänestämisestä, että ajan voittamiseksi en jaarittele sen pitempään.
Kiitoksia.
1:51:11 Valtuutettu Sirpa Kauppinen
Kiitoksia.
Ensimmäinen kysymys on, että eristyksessä olevat ihmiset eivät voi
äänestää, joten A. oletetaanko, että se tekee äänestämisestä koronalingon, vai B.
syökö tämä sitten vaan äänestysaktiivisuutta?
Toinen

kysymys

siitä,

että

koska

rokotteita

ei

saada

kaikille

riskiryhmäläisille, niin uurnilla käydään hengen uhalla. Arvioidaanko tämän muuttavan
sitten äänestystulosta?
Tässä ehkä tärkeimmät.
Kiitos.
1:51:54 Valtuutettu Lauri Kaira
Kiitoksia, puheenjohtaja.
Minun kysymykseni on lyhyt ja yksinkertainen.
Haluan tässä vielä varmistaa meille kaikille yhteisesti, että (--) [1:52:09]
kun me puhumme eristyksissä olevasta eristetystä ihmisestä, niin tarkoitammeko me
silloin ihmistä, joka sairastaa koronaa todistettavasti? Että tämä on täysin varma, että
tämä ei siis ulotu niihin perheenjäseniin taikka karanteeniin määrättyihin ihmisiin.
Perustelen kysymystäni sillä, että se määrä ihmisiä, jotka ovat karanteenissa, on
huomattavasti suurempi tietysti kuin se määrä ihmisiä, jotka mitä tahansa
tartuntatautia kantavat.
1:53:00 Valtuutettu Jouko Jääskeläinen
Arvoisa puheenjohtaja.
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Mielestäni nyt kaikki voimat tarvitaan jäljitykseen ja hoitamiseen sekä
Vantaalla että muuallakin. Olen seurannut vaaleja vuodesta 1970. Tämä on
uskomattominta sähläämistä valtakunnan tasolla, mitä ikinä olen nähnyt. Yritetään
muuttaa rokotejärjestystä, mitä millään muulla asialla ei voi ohittaa, paitsi tällä
vaaleilla.
Vetoan nyt vakavasti virkamiesjohtoon ja johtavien puolueiden edustajiin.
Kertokaa nyt puoluesihteereille, että meillä on Vantaalla ja muuallakin maassa muuta
tekemistä, ihmisillä muuta ajateltavaa. Kyllä vaalit ehtivät, demokratia ei ole rikki. Kun
rokotukset on annettu, tämä homma hoituu.
Puheenjohtaja, tässä ei ollut kysymystä, mutta sanon tämän äärimmäisen
vakavasti.
1:53:56 Nuorisovaltuuston edustaja Noa Lindqvist
Kiitos, puheenjohtaja.
Haluaisin esittää huoleni myös etenkin nyt toisen asteen opiskelijoiden
jaksamisesta, koska olemme olleet nyt etäopetuksessa viimeiset 3 kuukautta. tai
Tämän lisäksi haluaisin kysyä, miten esimerkiksi taataan se, että meillä tulee sitten
toiselta asteelta päteviä työntekijöitä? Kun miettii, että ammattikoulutkin ovat olleet
pitkässä etäopetusjaksossa.
Tämän lisäksi haluan esittää huolen nuorten jaksamisesta, ja halusinkin
kysyä, miten kaupunki on lähtemässä panostamaan nuorten jaksamiseen.
1:54:41 Valtuutettu Minna Atiye
Kiitoksia, puheenjohtaja.
Kysymykseni on semmoinen, että - jouduin olemaan noin minuutin poissa
äsken, niin pahoittelen, jos joku muu on jo sitä kysynyt - millä tavalla siis Vantaa on
tarkemmin valmistautunut siihen, että jos lähellä vaalipäivää
vaalivirkailijoita

jättäytyy

pois

tehtävästä

asianmukaisesti vaalit Vantaalla hoitamaan?
Kiitoksia.
1:55:28 Valtuutettu Sari Multala
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Anteeksi.
Kiitos, puheenjohtaja.
En saanut mikrofonia päälle.
Sen verran tuohon totean, että haluaisin ensinnäkin tietää sen, en ole
vielä saanut vastauksia, yritän vähän kysellä ympäriinsä, että onko missään muussa
maassa siirretty vaaleja koronan vuoksi? Aika monessa maassa, jossa on ollut
pahempi tilanne kuin Suomessa, on kyetty vaalit järjestämään. Mutta se, mistä olen
huolissani näiden muiden nostamien asioiden lisäksi on se - ja olen ymmärtänyt, että
tämän asian eteen nyt tehdään edelleen töitä - mutta tämä eristyksissä olevien
äänestäminen. Eli siihen on löydettävä joku ratkaisu, jos vaalit edelleen ajallaan
järjestetään. Luotan kyllä siihen, että puoluesihteerit saavat varmasti viestejä erilaisia
eri suunnista, ja sitten he tekevät ikään kuin johtopäätökset, kyllä kykenevät siihen,
mutta tämä asia on kyllä sellainen, joka mielestäni on - jos vaalit nyt ovat ajallaan, niin
se on ratkaistava jollain tavalla. Toivottavasti tämä viesti Vantaan kaupungiltakin
menee, koska kyllähän tässä on siis demokratian peruselementtejä, ihan
perustuslaillinen oikeus on äänioikeus.
Kiitos.
1:56:50 Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
Kiitoksia.
Täällä ensimmäinen kysymys oli Eerolalta, että kuinka paljon hoitojonot
pidentyvät. On selvää, että pidentyvät. Kyllä meille tulee hoitovelkaa tässä. En pysty
sanomaan sitä, ei varmaan kukaan meistä pysty sanomaan, että kuinka paljon se on
täsmälleen, mutta kyllähän tämä tulee vaikuttamaan siihen, että meidän tämä
henkilöstön riittävyys tässä tilanteessa, kun meidän kaiken muun palvelun ja kasvun
lisäksi on vielä korona - ja meillähän on täällä valitettavasti niinkin, että me
taistelemme samasta henkilökunnasta koko pääkaupunkiseudulla. Tilanne on vaikea
henkilökunnan, että kyllä tästä tulee - toivon, että valtuutetut myös ymmärtävät sen,
että meidän palvelumme eivät välttämättä pelaa ihan normaalisti ja hoitojonoja tulee.
Lentokentän kustannuksia Vantaa ei maksa. Sen maksaa kaiken valtio,
ja meidän henkilökuntamme ei riitä lentokentälle, eli siellä ei ole meidän omaa
henkilökuntaamme lainkaan, olemme ottaneet ne takaisin omiin tehtäviin. Vantaa
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organisoi, maksaa ja koordinoi sen lentokenttäprosessin, mutta me teemme sen
ostopalveluna. Ja siellä on HUSin henkilökuntaa myöskin paljon, mutta sieltä tehdään
paljon ostopalveluna. Mutta me vastaamme siitä kuitenkin.
Tässä eristyksissä oleva, siis tämä tarkoittaa henkilöä, joka on
koronapositiivinen, että hän sairastaa. Se tiedetään, että hän sairastaa nyt koronaa.
Tämänhetkisen oikeusministeriön ohjeen mukaan henkilö ei voi äänestää. Mutta sen
sijaan, jos henkilö on altistunut ja hän on karanteenissa tämän altistumisen vuoksi, tai
on ottanut itse oman altistuman takia omaehtoisen karanteeniin tai epäilee, hän voi
äänestää. Ja heille järjestetään erillinen tila ja pyritään saamaan heidät äänestämään
vaalipäivänä, ja se tapahtuu muualla kuin muut ihmiset. Mutta nämä, jotka sillä
hetkellä kun vaalit ovat, sairastavat, niin tällä hetkellä asia on näin. Tässä Vantaalla ei
ole mitään omaa päätösvaltaa. Eli me emme voi tehdä omia ratkaisuja, koska on
kysymys vaaleista ja se on tärkeää, että vaalit organisoidaan yhdenmukaisella tavalla
ja se on koko vaali Suomessa sama, niin me noudatamme täsmälleen valtion ohjeita.
Valitettavasti en osaa sanoa tähän kuntoutuskysymykseen, mikä
kuntoutus on - tämä on nyt niin iso henkilökuntamäärä, että luulen, että tässä pikkuisen
on otettu vähän kaikesta, mutta valitettavasti näin, että meillä ei ole tässä nyt muuta
mahdollisuutta. Me palkkaamme, siis koko ajan rekrytoidaan myös ulkoa, mutta tämä
ulkoa tuleva henkilö, kun tarvitaan - tämä tilanne on muuttunut 2 viikossa olennaisesti,
että ei meillä ole tartuntojen ruuhka ollut mitenkään poikkeava aiemmin siihen nähden,
mitä se muualla on ollut, olemme samaa tasoa. Mutta 2 viime viikon aikana meille on
tullut poikkeuksellisen pitkät jonot, eli meidän jono on nyt viikko, kun sen pitäisi olla
päivä tai 2. Me rekrytoimme ulkoa, olemme siis nyt jo rekrytoitu 10, ja meillä on yli 100
ihmistä haastatteluissa. Mutta heitä täytyy kouluttaa, että he eivät pysty tällä viikolla,
ehkä ei vielä ensi viikollakaan saada vielä heistä kauheaan isoa apua, mutta
kolmannella varmaan sitten jo. Mutta kyllä meidän tilanne ei pahene ensi viikolla, olen
ihan varma. Jos me olemme saaneet tällä viikolla jo ruuhka puolitettua, meidän
tilanteemmehan on parempi kuin Helsingissä tällä hetkellä tartunnanjäljityksessä, niin
olen ihan varma, että ensi viikolla on purettu tämä koko jono. Tämä nyt menee
parempaan, ei pahempaan.
Tämä, miten lapsia tuetaan. Kyllä meidän opettajamme ja koulu tekee
ihan parhaansa, ja sitten me alamme suunnittelemaan koko ajan tätä koronan jälkeistä
42

Vantaa

Vantaan kaupunginvaltuuston kokous
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde
4.3.2021

aikaa. Näemme, että sosiaalisen tuen, mielenterveystuen, oppimisvajeen (-) [2:01:22]
rakentamiseen tässä tulee aika iso operaatio, että saamme ne oppimisvajeet kiinni.
Kyllä tässä paljon tukea tarvitaan ja sitä suunnitellaan nyt jo.
Kesätyöpaikkoja useammille nuorille. Siis mehän emme säästäneet
kesätyöpaikoista, että kaupunki tarjoaa kesätyöpaikat. Kaupunki tarjoaa myös
kesäsetelit. Mutta nythän tämä tilanne on sillä tavalla vaikea, että me emme tiedä,
mikä tilanne on kesällä, kuinka pitkälle tämä lockdown nyt jatkuu, että me emme voi
saattaa lapsia sellaiseen tilanteeseen, että he altistuvat. Eli meillä on tämä näköala
tällä hetkellä valitettavasti sumea, että mikä on tilanne. Me teemme skenaariotyötä
kaupungillakin, että meillähän on ihan henkilö, joka tekee näitä skenaariolaskelmia
yhteistyössä THL:n kanssa, ja ne tilastot eivät ole lupaavia tulevaisuuteen nyt kun
lasketaankin tämän variantin varaan, niin se ei näytä hyvältä.
Täältä kysyttiin, että jatkuuko kaupungin vuokratuki. Siltä osin jatkuu
kaupungin vuokratuki, jos kaupunki on sulkenut tilan, niin niille yrittäjille, yhteisöille me
annamme helpotusta vuokrista, kun he ovat meidän tiloissamme ja me olemme itse
nyt sulkeneet tämän tilan.
Tämä kysymys siitä, että voiko äänestämisen evätä sen takia, että on
koronapositiivinen. En pysty esittämään tästä oikeusministeriöstä mitään toista
kantaa. Oikeusministeriö on todennut, että äänestämisen voi evätä ja se on laillista,
jos on koronapositiivinen, jos olet sillä tavalla sairas, vaarallisesti sairas ja voit tartuttaa
muita ihmisiä. Mutta tämä on asia varmaan, joka pitää miettiä tuolla ministeriötasolla.
Tämä on sellainen linjauspäätös.
Pääkaupunkiseutu on viestittänyt siitä, että vaalivirkailijat pitää saada
rokotettua ennen vaaleja, koska siis kyllähän tämä riski on muuten vaalivirkailijoille
liian iso, ja siinä voi käydä muuten niin, että ihmiset tosiaan eroavat tästä tehtävästä.
Tänään meille tuli viestiä siitä, että käsittääkseni tämä on menossa nyt eteenpäin, että
sieltä tulee ainakin sellainen muutos, että vaalivirkailijat rokotetaan. Elikkä he tulevat
kaikki pääsemään ohitse tämän rokotusjonon. Mutta se oli vielä epävirallinen tieto,
että en pysty sitä lupaamaan varmasti, mutta oli hyvä, että meille ainakin tällä tavalla
jo epävirallisesti vastattiin.
Sitten täällä Noa Lindqvist kysyi tosiaan tätä toisen asteen tukea. Me
tosiaan niin suunnittelemme parhaillaan, miten voidaan järjestää sitten vielä paremmin
43

Vantaa

Vantaan kaupunginvaltuuston kokous
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde
4.3.2021

tukiopetusta, mutta kyllä me tietenkin olemme havainneet sen, ja nuoret itsekin.
Helsinki teki jopa tutkimuksen ja 65 prosenttia nuorista totesivat, että heidän
oppimisensa on heikentynyt. Kaupungin häiriötilan johtoryhmä käynnisti heti tämän
alussa, että me näimme, että tästä tulee pitkä pitkävaikutteiset vaikutukset.
Psykososiaalisen ohjelman valmistelun on jo tässä rinnalla esimerkiksi jalkautuva
nuorisotyö, on paljon lisätty, ja kaikissa niissä kohteissa, missä voidaan, niin ollaan
pyritty tätä tukea parantamaan. Ja tosiaan suunnitellaan myöskin sitä koronan
jälkeistä aikaa, sitä jälleenrakennustyötä, mikä tästä jäljelle jää.
Atiye kysyi, jos jää paljon pois vaalivirkailijoita, pystytäänkö hoitamaan
vaalit. Kyllä uskon, että jokaisessa tilanteessa pystytään hoitamaan vaalit, että meillä
on kuitenkin vaaliosaamista erittäin paljon tässä kaupungissa. Uskon, että niitten tilalle
- ja tässähän on nyt näissä luvuissa vielä sitä varaa, että siitä jokunen voidaan
menettääkin - mutta kyllä uskon, että sijaiset kuitenkin sitten saadaan.
Tiedossani ei ole, kaupunginhallituksen puheenjohtaja kysyi, että onko
missään muussa maassa siirretty vaaleja. Tiedossani ei ole mitään maata, jossa
vaaleja olisi koronan takia siirretty.
Ja tosiaan olen samaa mieltä, että eristyksissä olevien elikkä
koronapositiivisten äänestysoikeuden tilanne pitäisi ratkaista, mutta tämä on sellainen
ratkaisu, joka kuuluu valtiolle.
Kiitos.
2:07:17 Valtuutettu Juha Hirvonen
Puheenjohtaja.
Noissa, kun täällä listalla on nuo kuntalaisaloitteet ja siellä on muun
muassa tämmöinen aloite vastaamattomissa kuin vastustamme kiinteistöveron
korotusta, ja se on tullut ennen sitä valtuuston kokousta, jossa päätettiin
kiinteistöverosta. Eikö se aloite olisi pitänyt toimittaa valtuutetuille tiedoksi, vaikka se
on tullut vain viikkoa ennen valtuuston kokousta? Vai miten - tämä nyt näyttää aika
härskiltä, että se on vaan jätetty kertomatta, että tämmöinenkin aloite on tullut, vaikka
kyllähän kaikki sen tiesivät, että kuntalaiset sitä vastustavat.
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Ja sitten toinen kysymys tuohon hallintosäännön muutoskohtaan. Onko
tässä nyt joku kauneusvirhe, että tämä kaupunginhallituksen tehtävien kohta 47 lisäys,
niin se menee sinne kaupunkiympäristöotsikon alle?
Tämä on ehkä nyt nyanssi, mutta kiitos.
2:08:39 Valtuutettu Sirpa Kauppinen
Kiitos.
Jatkokysymys

Rokkasen

kysymykseen,

joka

koski

Pitkäjärven

rantatonttia. Olisiko sitten kaupungilla mahdollisuus selvittää vielä sitä, että ovatko
asukkaat tai asukasyhdistykset kiinnostuneita itse järjestämään sitä rantatontin
ylläpitoa ja kunnostamista, kun tämä on herättänyt paljon huomiota asukkaiden
parissa ja tuohtumustakin tämä rantatontin myynti?
2:09:24 Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä
Kiitos.
Eli

lyhyesti

kaupungin

puolelta

selvitettiin

Hämeenkylän

omakotiyhdistyksen kiinnostus. Puheenjohtaja Markus Lyyralle soitettiin ja yhdistys ei
ole kiinnostunut ostamaan tai vuokraamaan tuota aluetta. Sinänsä ei selvitetty sitä,
että

onko

jollakin

halukkuutta

siellä

toimia,

mutta

siitähän

viime

valtuustokeskustelussa käytiin mielenkiintoisia keskusteluja. Ostajaa tai myyjää toista
ei ole tiedossa.
Kiitos.
2:10:05 Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
Kiitos.
Toivoisin, että kukin apulaiskaupunginjohtaja (-) [2:10:09] omalta
osaltaan. Itse katson parhaillaan tätä hallintosäännön muutosta, eli en ehkä nyt saanut
koppia tästä. Tämä menee siis sillä tavalla, että kaupunginhallituksen osalta ei tarvitse
erikseen säätää, koska kaupunginhallituksen yleinen toimivalta on siellä jo se
tartuntatautilain yleinen toimivalta. Mutta sitten kaupunginhallituksen osalta täällä
tarvitsisi säätää tämä delegointioikeus, ja sitten ympäristölautakuntahan saa ja
kaupungineläinlääkäri tässä lisätehtäviä, valvonta, uhkasakko sekä yksityisen
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toimipaikan sulkeminen. Niitä meillä ei ollut aikaisemmin säädetty, ja sen takia ne ovat
siellä kaupunkiympäristön toimialalle menevät nämä delegointikohdat.
Eli en tiedä vastasinko, mutta Sari-Anna näyttää olevan tuolla ja sieltä
tulee varmaan parempi vastaus.
2:11:15 Kaupunginlakimies Sari-Anna Pennanen
Kyllä vastasit ihan oikein. Ne tosiaan kuuluvat kaupunkiympäristön
toimialalle, koska se menee ympäristöterveydenhuoltoon tuo valtuutus sitten, minkä
kaupunginhallitus tuon pykälän nojalla antaa.
2:11:45 Valtuutettu Markus Lyyra
Kiitos, puheenjohtaja.
Kun nimi mainittiin äsken, apulaiskaupunginjohtaja Penttilä kertoi, että
kanssani keskusteltiin Hämeenkylän omakotiyhdistyksen puheenjohtajan roolissa, niin
oli vähän yksipuolista totuutta siinä mielessä, että kyseisessä puhelussa myös
keskusteltiin siitä, että Hämeenkylän omakotiyhdistys on tarjoutunut pitämään huolta
kyseisestä rannasta asukkaiden talkoovoimin ja sitä tarvittaessa kunnostamaankin.
Elikkä kyllä tässä edelleen halutaan rantatontti pitää kaupungin omistuksessa ja ilman
niin, että siitä kustannuksia kaupungille syntyisi, yhteistyössä asukkaiden kanssa pitää
huoli, että Länsi-Vantaallakin virkistysmahdollisuudet säilyvät tämän rannan myötä.
Kiitos.
2:13:21 Kaupunginlakimies Sari-Anna Pennanen
Luulen, että se on tullut liian myöhään. Kun nämä asiathan menevät
meillä kuitenkin kaupunginhallituksen kautta kaikki kaupunginvaltuustoon, jos se on
vain tullut viikkoa ennen kokousta, niin se ei ole enää ehtinyt siihen prosessiin
mukaan.
2:13:41 Valtuutettu Juha Hirvonen
Eikö sen voi kuitenkin tiedoksi antaa, vaikka (-) [2:13:44] nyt olisi
valmisteltu?
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2:13:48 Kaupunginlakimies Sari-Anna Pennanen
No emme nyt yleensä - sanotaan näin, ettei se meidän valmisteluprosessi
yleensä mene noin. Valtuustolle ei anneta mitään asioita tuosta vaan tiedoksi muuta
kuin erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa, että tämä ei ollut semmoinen.
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