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PUHUJA:  

 

Nimestä ei saanut selvää 
  
  

  
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 

 

 
S. KAUPPINEN: Elikkä lämpimästi tervetuloa valtuuston informaatiokokoukseen, ja 

meillä on täällä nuoteissa sitten tänään mielenkiintoisia asioita, niin kuin 

ympäristövastuuraportti ja sitten Apotti-asiat. Me aloitetaankin sillä Apotti-asialla ja 

(--) [0:05:13] kyselytuntikin vielä. Ja meillä on tosi mielenkiintoisia asioita tänään 

mun mielestä. Ja nyt sitten ensimmäisenä haluaisinkin antaa puheenvuoron Apotin 

käyttökokemuksista talous- ja hallintojohtaja Teemu Paavolalle ja sitten Marjo-Riitta 

Valkonen, digitaalisten palveluiden päällikkö kertoo myöskin asioista. Olkaa hyvä, 

hyvät naiset ja herrat. Apotti. 

 

T. PAAVOLA: Hei. Kiitoksia ja tervehdys iltapäivään kaikille. Mennään suoraan 

asiaan. Mä aattelin, että mä jaan tästä tätä esitystä ja nyt varmaan sen näette 

otsikolla ”Apotin käyttäjäkyselyt”. Vähän puhutaan Apotista muutenkin, mutta me 

tehdään niin - mä kerron vähän tästä käyttäjäkyselystä ja sitten meidän digitaalisten 

palvelujen päällikkö Marjo-Riitta Valkonen kertoo vähän, että missä maailma makaa 

meillä just tällä hetkellä Apotin suhteen, mitä mielenkiintoista on tapahtumassa 

meille ja itse asiassa naapurikaupungeissakin. No tää Apotti-kysely on sen takia 

tullut tähän teille tähän infotilaisuuteen, että tästähän on ollut varmaan monenlaista 

keskustelua meillä ainakin täällä sote-toimialalla. Tämä Apotin tulo sinänsä, oli 

varmasti valtavia odotuksia ja uskallan sanoa, että osan odotuksista järjestelmä on 

lunastanut, mutta ei ehkä ihan kaikkia ja ei varsinkaan siinä aikatauluissa kuin 

ajateltu. Meillä on ollut - tai oikeastaan tämä Apotti Oy järjestää meille näitä 

käyttäjätyytyväisyyskyselyjä säännöllisesti, ja taisi käydä niin, että kun 

ensimmäinen kysely, kyselyn tulokset tuli, niin se oli suuri pettymys tai näyttäytyi, 

että oli tosi huonot arvosanat saanut meidän käyttäjiltä tämä järjestelmä, ja sen 

takia siitä on paljon keskusteltu. Nyt meillä on jo seurantatietoa tavallaan vuosi siitä 

ensimmäisestä mittauksesta eteenpäin ja niitä nimenomaan tässä tätä tuloksia käyn 

nyt vähän läpi. Eli meillä on toteutettu tämä ensimmäisen kerran 2019 niin, että 



meillä sotelaisia on vajaa 800 asiantuntijaa tähän vastannut tähän kyselyyn, ja nyt 

sitten tämä uudistettiin viime vuoden tuossa loppupuolella, syys-lokakuussa, ja noin 

suurin piirtein saman verran vastaajia oli, vajaa 800 meidän sotelaista otti kantaa. 

Ja mihinkä ne otti kantaa, tässä on, tämä on aika pelkistetty sinänsä. Tässä on 11 

väittämää tästä Apotin käytöstä, sen käyttökokemuksesta saaduista hyödyistä, ja 

ne on, niitä on saanut arvioida asteikolla 1-6, että onko väittämän kanssa täysin 

samaa mieltä vai täysin eri mieltä, ja näistä nyt sitten nähdään näitä johtopäätöksiä. 

Tämän lisäksi näissä kyselyissä on mahdollista ollut antaa avointa palautetta ja sitä 

on toki kerätty ja käytetään kanssa tämän kehittämisessä hyväksi. Sinänsä 

pelkästään tämän käyttäjäkyselyn näitä vastauksia, graafeja tähän, mitä mä itse 

tuun esittää nyt oikeastaan tässä 2 dialla, niin me ollaan saatu näitä Apotista 

toimittajalta siis noin 90 diaa ja hyvin spesifiä yksiköittäin ja palveluittain tarkemmin, 

ja ammattikunnittain tarkempiakin tietoja kuin mitä tässä käydään läpi, mutta 

lyhyesti briiffaan teitä, että mitä on ollut kyse ja miltä tämä näyttää meidän 

näkövinkkelistä. Tässä on nämä 11 kysymystä, joihin nyt sitten 2 vuoden aikana on 

meidän käyttäjät saaneet ottaa kantaa ja täällä on - mä en näitä kaikkia nyt käy 

läpi, mutta kuvaan muutaman esimerkin, että tässä on, että Apotti-järjestelmä on 

helppo käyttää, täysin samaa mieltä, täysin eri mieltä 1:stä 6:een on arvioitu. 

Järjestelmä vastaa työni tarpeita. Sitten täällä on ihan tällaisia tässä keskellä tämä 

numero 5, että järjestelmän vasteajat ovat nopeita. Eli siinä on tavallaan ihan tästä 

tekniikastakin, käyttökokemuksesta pyydetty mielipiteitä sinänsä, vaikka asia on 

ihan tarkasti muutenkin mitattava, mutta tämä henkilökunnan käyttökokemus on 

kiinnostanut meitä ja kiinnostanut myöskin tätä toimittajaa eli Apotti Oy:tä. No sitten 

täällä on sellaisia asioita myöskin tästä, joihin me enemmän pystytään vaikuttamaan 

myöskin täällä meidän organisaation sisällä, kuten että olenko saanut riittävästi 

koulutusta tämän Apotti-järjestelmän käyttöön ja onko tämä Apotista tullut viestintä 

ollut selkeää ja tukenut työtäni. No kaiken kaikkiaan nyt tätä taulukkoa tässä, tai 

tätä esitystä nyt voi sillä tavalla tulkita ja katsoa, että tästä harmaa kuva tai harmaat 

palkit jokaisen kysymyksen kohdalla alimmaisena kuvaa sitä tilannetta reilu vuosi 

sitten. Eli sehän oli järisyttävän heikko, uskallan sanoa, siinä mielessä, että kun 

keskiarvo on 1:stä 6:een, niin se on tuossa 3,5 kohdalla. Eli aina kun ollaan tämän 

keskiarvon alapuolella, niin tilanne ei ole - sanotaan tyydyttävä. No sitten tämä 

ylimmäinen näistä palkeista, eli tämä tummansininen, niin kuvaa sitä, mikä se oli 

sitten vuosi tämän ensimmäisen kyselyn jälkeen, eli mitä me viime syksynä saatiin 

näistä samoista kysymyksistä tätä käyttäjien arviota. No tästä nyt selkeästi 

huomataan se, että lähtötilanne on ollut valitettavan heikko, tämä on aika vähäisellä 

tyytyväisyydellä arvioitu ensimmäisellä kerralla, mutta sitten tämä toinen, vaikka ei 

olla vielä ylletty kovinkaan toivotulle tasolle, niin järjestelmällisesti kautta linjan 

tämä trendi on ollut kuitenkin oikeeseen suuntaan. Eli tässä on myöskin positiivinen 

viesti meille ja ollaan tästä voitu olla tyytyväisiä. Eli ollaan lähetty aika sanotaan 

heikosta käyttäjäkokemuksesta, ja tämä on edistynyt ja parantunut tässä sitten 

matkan varrella. No tässä on vielä nämä samat 11 kysymystä katsottu niin, että 

mitenkä sitten vastaajat on näissä, ihan kaikki nämä vajaa 800 meidän 

henkilökunnasta, niin miten ne vastaukset on sitten jakautunut tähän 1:stä 6:een, 

että ollaanko samaa vai eri mieltä, ja aika tasaisesti on - että kun ollaan toista mieltä, 



niin sitten löytyy myöskin se toinen puoli tavallaan, että molempia laitoja ollaan 

äänestetty. Ja mä otan vaikka esimerkkinä tästä tämän numero 5:n, eli Apotti-

järjestelmän vasteajat ovat nopeita. Eli mitenkä se on koettu, kun sinne 

näppäimistöstä annetaan komentoja tai tehdään hakuja, että onko se vasteaika, 

mille se antaa sen näytölle sitten tiedot, niin onko se ollut nopea, riittävän nopea, 

niin meillä oikeastaan tässä jakautuu ne äänet aivan tasan. Puolet on sitä mieltä, 

että kyllä ja puolet sitä mieltä, että ei ole, ja siinäkin vielä jakaudutaan. Eli jonkin 

verran tietenkin näissä kaikissa kyselyissä on aina sitä, minkälainen mielikuva siitä 

nyt koko järjestelmästä on ihan kokonaisuudessaan tullut, mutta yhtä kaikki askel 

on parempaan otettu, mutta ei voida olla vielä millään tavalla ehkä - uskallan sanoa 

näin, ei olla vielä tyytyväisiä tähän käyttäjäkokemukseen. Sitä petrataan yhdessä 

toimittajan kanssa. No sit tästä kyselystä vielä tähän mennessä voisi tulla 

semmoinen ajatus, että kun tässä on - nyt katsotaan summatasolla sitä, mitä me 

ollaan saatu tää tarkempi 90 dian erittelyllä, niin että onko siellä sitten jotakin 

asioita, että onko meidän jossain yksikössä vaikka perhepalveluissa koettu aivan 

toisella tavalla kuin sitten vaikka terveysasemien lääkärit taikka - tavallaan, että 

löytyykö täältä semmoinen joku ilmiö tai havainto, jota kannattaisi tutkia tarkempaa. 

No tällä ihan karkealla tasolla tämä kuva esittää nyt vielä tätä meidän 

palvelualueittain, eli tässä on meidän perhepalvelut ja terveysasemapalvelut ja 

vanhus-, vammaispalvelut, niin pystytään kyllä tästä keskeltä näkemään, että nämä 

vastausprofiilit on kuitenkin aika yhteneväiset. Ja myöskin nähdään se, että kautta 

linjan tuossa syksyllä 2019 harmaat palkit on tasamittaisia mutta lyhyempiä, ja nyt 

sitten vuosi sen jälkeen viime vuoden syksyllä nämä siniset palkit on jälleen 

tasamittaisia. Eli ei ole oikeastaan havaittavissa eroja näitten palvelualueitten 

kokemusten välillä noin isossa tarkastelussa. Sit kun me mennään aivan sinne 

detaljeihin, niin kyllä me löydetään sieltä eroja ja niihin sitten, tutkimme niitä asioita 

vielä tarkemmin. Sitten vähän lupasin, että kerromme lyhyesti kuulumisia, miltä 

Apotti näyttäytyy meille tällä hetkellä, niin Marjo-Riitta, oletko kuulolla? 

 

M. VALKONEN: Joo, kyllä. Kiitoksia. Elikkä Marjo-Riitta Valkonen ja digitaalisten 

palvelujen päällikkö. Ja jos Teemu laitat aina, kun mä pyydän, voit laittaa seuraavan 

dian - kiitoksia. 

 

T. PAAVOLA: Kyllä. 

 

M. VALKONEN: Elikkä nyt näitä haasteita, mitä me ollaan tunnistettu tässä Apotin 

käytössä, niin löytyy sekä itse järjestelmään liittyviä että myös osaamiseen liittyviä 

haasteita. Järjestelmään liittyen (-) [0:17:02], mikä nyt näkyy tuossa 

vastaajakyselyssäkin, elikkä puhutaan tämmöisistä palvelupoluista, elikkä 

työnkulkuja, joita niihin on rakennettu. Ne on monimutkaisia, käyttäjät kokee, että 

siellä joudutaan kliksuttelemaan liian paljon eri kohdista, ja ne on sellaisia asioita, 

jotka sitä käyttäjäkokemusta varmasti laskee ja myös työn tehokkuutta. Sitten 

jonkun verran on toiminnallisuuksissa puutteita. Sillä tarkoitetaan - esimerkiksi 

toivotaan järjestelmään jonkunnäköisiä lisänappuloita tai kohtia, mihin joko 

kirjataan tai mitkä helpottaa sitä työnkulkua. Paljon raportteihin pyydetään erilaisia 



uusia raportteja tai kehittämään raporttia, se on yksi kanssa tämmöinen 

toiminnallinen puute. No sit on ihan selkeästi - nuo edellisetkin kyllä menee tähän 

teknisiin ongelmiin, mutta minkä kanssa me on paljon nyt tehty töitä on - [rykäisee] 

anteeksi - ihan tämmöinen tiedonsiirtoon liittyvä asia. Elikkä tässä Apotissahan 

menee tuonne THL:n raportointitietoja ja niitten kanssa, sen tiedonsiirron kanssa on 

ollut haasteita, mut sitä on tosi tiiviisti koko aika tehty yhteistyötä sekä itse THL:n 

kanssa että Apotin ja sit totta kai Vantaa ja muut kunnat myös mukana. No sitten 

käyttäjien osaamiseen liittyviä haasteita. Kirjaamiseen liittyviä puutteita on, elikkä 

se, mitä tuossa nyt aikaisemmin puhuttiin näistä toiminnallisista puutteista, niin 

siellä on järjestelmässä myös mahdollisuus kirjata sillain, ohittaa niin sanotusti 

semmoisia kenttiä, jotka tulisi olla pakollisia. Niitä me nyt tehdään sitten 

yhteistyössä Apotin kanssa, selvitetään niitä työnkulkuja ja niitä haasteita, jotta me 

saadaan sinne sitten lisää tätä ohjaavaa työnkulkua sinne itse järjestelmään. Lisäksi 

tietoja siellä järjestelmässä on paljon, niin niissäkin on välillä haasteita, että 

välttämättä ei löydetä niitä oikeita tietoja nopeasti siitä järjestelmästä. Ja se, mikä 

nyt on ehkä kanssa suurin, niin tämä tiedolla johtamisen työkaluna Apotti ei ole vielä 

lunastanut lupauksiaan siinä mielessä, että se kehitys on ollut odotettua hitaampaa, 

mutta sitä koko aika parannetaan, jotta sitä voidaan käyttää järjestelmän tietoja 

hyvin tiedolla johtamisen tukena ja näin. Mut seuraavalle, kiitoksia. Ja 

jatkotoimenpiteistä, eli Apotti-käyttöönotot on nyt tehty suurimmat. Tarkoitan näillä 

siis nyt, mikä tuli nyt tässä huhtikuussa, niin Helsinki, Kerava ja Kauniainen ottivat 

suurilta osin jo lähestulkoon kaikissa palveluissa Apotti-järjestelmän käyttöön. Ja 

tämä tarkoittaa sitä, että vaikka nyt vielä Helsingillä vammaispalvelut tulee nyt tässä 

toukokuussa, ja sitten vielä syksyllä marraskuussa on sekä Kerava, Kauniainen että 

Helsingin osalta muutamia tulee, perhepalveluita ja lastensuojelua ja 

työllisyyspalveluita ottaa vielä järjestelmän käyttöön, mutta suurimmat käyttöönotot 

on takana, mikä tarkoittaa sitä, että (-) [0:20:16] näitten kunnolla tukea tätä 

palvelutuotantoa ja tehdä niitä korjauksia siihen järjestelmään. Ja se, mitä täällä nyt 

on meillä Vantaan päässä yhdessä Apotin kanssa - siis on koulutuksia, sekä Apotti 

tuottaa koulutuksia että Vantaa on lähtenyt kanssa nyt miettimään, että kuinka me 

voidaan meidän ammattilaisia tukea ja keksitään erilaisia tukitoimia. Toki nämä 

koulutukset on yksi, ohjaustunteja, joissa käydään läpi järjestelmää. Varmistetaan, 

että ohjeet ja ohjeistukset on kunnossa, ja tätä tehdään siis yhteistyössä Apotin 

kanssa ja totta kai vahvistetaan tällaista Apotti-tukihenkilötoimintaa. Ja se, mikä 

myös on nytten, niin meillä on nyt iso tilaajakunta takana, elikkä meillä on kaikki 

nämä isommat käyttäjät nyt mukana, niin tiivistä yhteistyötä heidän kanssa, jotta 

saadaan järjestelmä sit siihen kuntoon, et siitä ruvetaan saamaan niitä 

tuottavuushyötyjä. Kiitoksia. 

 

S. KAUPPINEN: No niin. Tuleeko vielä Paavolalta esitystä, jatkoa? 

 

T. PAAVOLA: No sanon vaan sen, että mielellään vastataan, jos tämä herätti 

kysymyksiä. 

 



S. KAUPPINEN: Hyvä. Eli mun mielestä tähän jäi muutamalle kysymykselle aikaa, ja 

ensimmäinen kysyykin Tiina Tuomela. Ole hyvä. 

 

T. TUOMELA: Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos tästä esityksestä. Sattuneesta syystä oli 

mielenkiintoista, tänään ilmestyi viimeisin Lääkärilehti ja siellä kollegalääkäri 

purkautui juuri tästä Apotin käytöstä. Hän kertoi, että Uranuksen, senhetkisen 

tietojärjestelmän, opetteluun meni kolme päivää, Apottiin meni 2 viikkoa ja 

vieläkään hän ei hallitse asiaa. Ja hän myös ihmetteli sitä, että johto kehuu, mutta 

käyttäjät ei. Eli tämä oli nyt mielenkiintoista kuulla. Katkesiko tämä jotenkin? Ei 

ilmeisesti. Mielenkiintoista kuulla tämä käyttäjäkokemustutkimus ja vähän 

huolestuttavaltahan tämä nyt tuntuu, että parannusta on tullut, mutta ei kauhean 

paljon. IT-palveluidenhan pitäisi helpottaa työtä eikä hankaloittaa. Mutta lähinnä se 

mun kysymys tähän asiaan oli se, että nyt kun näitä palveluja - joudutaan koko ajan 

sitä käyttösysteemiä kehittämään ja parantamaan, niin mitä se tekee meille 

kustannuksia vuosittain, että kun me joudutaan koko ajan - sehän maksoi aika 

paljon koko helahoito, niin mitä meillä on nyt koko ajan tähän lisäkustannuksia? Siitä 

olisin kiinnostunut. Kiitos. 

 

S. KAUPPINEN: Otetaan tähän vielä seuraavaksi Eve Rämön kysymys ja sitten Antero 

Eerolan kysymys ennen kuin lähdetään vastaamaan. Ole hyvä, Eve Rämö. 

 

E. RÄMÖ: Kiitos, puheenjohtaja. Toivottavasti mun ääni kuuluu ja kuva näkyy, kun 

oon täällä parkkihallissa. Kiitos esityksestä ja kiitos siitä, että ongelmat tunnustetaan 

ja ne tunnistetaan. Se on musta erittäin hyvä. Olen siis yksi henkilö, joka on tähän 

kyselyyn vastannut. Se, että onko mitään ajateltu tehtävän sille, että toki se, miten 

reagoi riippuu paljon siitä, että teetkö sä liikkuvaa työtä. Esimerkiksi se Citrix 

pätkäisee sut kotikäynnin aikana 5 kertaa pihalle, jos sä olet puhelinyhteydellä, 

koska Vantaa ei tarjoa työntekijöille läppäreihin nettiyhteyttä, vaan se jaetaan 

puhelimesta. Jos puhelimeen tulee viesti, niin sä oot Apotista ulkona. Voin kuvitella 

vaan, että kun sä 5 kertaa tunnin aikana lennät pihalle, että paljonko se (-) 

[0:23:55] aikaa. Tietoja on siellä paljon, mutta järjestelmähän on niin 

monimutkainen, että sulla on jokaiseen oltava erillinen ohje ja niitä erillisiä 

sähköpostiohjeistuksia tulee viikoittain, joten se oikean ohjeen löytäminen oikeeseen 

tilanteeseen on käytännössä aivan mahdotonta. Mitä tälle on ajateltu tehdä? Kysyisin 

myös vielä, että miten käyttäjiä aiotaan jatkossa kuulla ja sitten vielä sen, että mikä 

tässä on viesti henkilökunnalle? Tähän liitän vielä sen toiveen, että viesti ei olisi 

henkilökunnalle sitä, että järjestelmä on hyvä, te ette vain osaa sitä käyttää. Jos 

järjestelmää ei osata käyttää, niin se ei ole hyvä järjestelmä. Kiitos. 

 

S. KAUPPINEN: Otetaan seuraavaksi Juha Malmi, ole hyvä. 

 

J. MALMI: Kiitos, puheenjohtaja. Taisi tuossa Antero Eerola olla kyllä ennen mua. 

 

S. KAUPPINEN: Joo, anteeksi. Otetaan sut tähän kun aloitit ja sitten sen jälkeen 

Antero Eerola. Sekoilin vähän. Ole hyvä. 



 

J. MALMI: Joo, kyl se Antero Eerola jaksaa odottaa siellä sitten. Varmaan puhuu 

viisaita (--) [0:25:01]. No mun täytyy ensinnäkin todeta tästä, että silloin aikanaan, 

kun tästä päätettiin vuosia sitten, niin itsellä oli kyllä paljon varauksia ja vastustin 

tätä koko järjestelmän hankkimista, mutta tässä se nyt valitettavasti tiivistyi meille, 

mikä se tämän hetken tilanne on. Elikkä kyllä mun täytyy sanoa, että aika heikkoa 

on, kun nyt ollaan sitten keskiarvossa alle sen, että ollaan jossain, että näistä 

väittämistä ollaan eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä, niin siinä välimaastossa, että 

paljon teillä työtä riittää ja parannettavaa. Mä olisin kysynyt tuosta potilaan 

hoitoketjusta. Se oli kalvolla 2. Erityisesti koska tämä sote-uudistus ja tämä 

Apottikin, niin pitkälle muistaakseni oli se, että asiakkaiden tiedot siirtyy joustavasti 

ja potilaan hoitoketju on sujuva, mutta siinä nyt sitten näkyy eniten ehkä epäkohtia. 

Voiko joku kertoa, mikä erityisesti tämän asiakkaisiin liittyvän kohdan ongelma on, 

jos sellaista tietämystä on? Kiitos. 

 

S. KAUPPINEN: Seuraavana Antero Eerola. Ole hyvä ja pahoittelut järjestyksen 

muuttumisesta. Ole hyvä. 

 

A. EEROLA: Arvoisa puheenjohtaja. Hyvin jaksoin odottaa omaa kysymysvuoroani, 

varsinkin kun valtuutettu Malmilla oli niin hyvä kysymys. Olisin jatkanut tässä vähän 

samoilla linjoilla. Se peruskysymys on tietysti se, että minkä takia tähän Apotti-

järjestelmään sitten alun perin päädyttiin, että olisiko ollut jotain parempia 

vaihtoehtoja, koska se, mitä tässä nyt kuultiin, niin se oikeastaan vahvistaa sitä 

kuvaa, joka on tullut käyttäjiltä noin muuten palautteena. Siis asiakkaan kannalta 

siihen ilmeisesti tämä Maisa-järjestelmä liittyy toiselta puolelta, niin se on toiminut 

kohtuullisen hyvin, mut nimenomaan sitten ammattilaisten käytössä on tullut paljon 

ongelmia. Eli mikä olisi ollut - tai miksi tähän päädyttiin? Ja sitten toinen on tietysti 

se, että tässä varmaan tilanne on se, että me olemme ikään kuin naimisissa tämän 

järjestelmän kanssa ja nyt on vaan opittava elämään sen kanssa yhdessä, vai 

kuinka. 

 

S. KAUPPINEN: Hyvä, kiitoksia. Otetaanko näihin vastaukset, jos ei tänne ole muita 

tullut, niin otetaan tässä välissä näihin vastaukset. Olkaa hyvät, arvoisat 

viranhaltijat, niin saamme tietää vastaukset kysymyksiin. 

 

T. PAAVOLA: Kiitos. Hyviä, erinomaisia kysymyksiä. Vastaan joihinkin niistä. Marjo-

Riitta on meistä varmasti tietävämpi näistä. En paljasta, että hän on ollut Apotissa 

työhistoriassa, niin (-) [0:28:14] voi olla sisäpiiritietoakin sitten tavallaan historiasta, 

mutta ei avata niitä asioita tässä. Tuosta valtuutettu Eerolalla oli erinomainen 

kysymys myöskin, tai oikeastaan se lopputoteamus, että ollaanko nyt vaan 

naimisissa tämän kanssa. Näinhän käytännössä tilanne meillä on. Eli nyt ainakin 

uskallan puhua tämmöisellä lyhyellä tai keskipitkällä strategisella näkymällä, niin 

tällä me mennään ja tähän me ollaan sitouduttu ja ehkä 10 vuoteen varmaan ei ole 

näköpiirissä, että tultaisiin vaihtamaan. Sillä tavalla tämä potilastietojärjestelmä tai 

potilas- ja asiakastietojärjestelmä on kyllä, se on tämän sote-koneen tavallaan se 



moottori tai sydän oikeastaan. Ja nythän tämä ei ole ollut hyvässä hapessa. Vantaan 

kaupunkihan on ollut ainut pilotoija tai käyttöönottaja tälle järjestelmälle tässä 

perusterveydenhuollon puolella ja tässä on tehty semmoista pellonraivaajatyötäkin 

varmasti sitten toimittajan kanssa ja on paljon varmasti mennyt energiaa 

semmoiseen särmien hiomiseen. Ollaan juurikin tuota mieltä kuin mitä meidän 

henkilökunt on tässä tutkimuksissa kertonut, että tämä käyttäjäkokemus on 

valitettavasti tämmöinen. Lähdettiin heikosta, onneksi siinä on päästy oikeeseen 

suuntaan ja tavallaan jonkinlaista luottamusta tulevaan tuo se, että se on 

systemaattisesti kaikilla mittareilla nyt menossa parempaan. Ei olla vielä lähelläkään, 

niin kuin kerroin, että sellaista tasoa, että voitaisi olla tyytyväisiä, ja kuten todettiin, 

niin siellä osa näistä asioista on sellaisia, joihin me voidaan täällä vaikuttaa, ja sit 

valitettavasti aika paljon näistä asioista on sellaisia, että vaikka me päällä seisotaan 

ja on kokeiltu sellaistakin, että isoa rahatukkua näytetään toimittajalle, niin se ei 

valitettavasti asioita ole hirveästi edistänyt. Eli kyllä me on sitten vaan todettu tämä, 

että yhteistyössä toimittajan kanssa tätä vaan pitää kehittää, ja tässä on tämä 

harmillinen alku- tai täällä ehkä puhutaan tämmöisestä - oppimiskäyrä on vasta ollut 

noususuhdanteinen. No jatkossa sit meillä on kuitenkin lupa odottaa parempaa 

senkin takia, että tässä on nyt Helsinki mukana alkaen nyt, eli tästä syksystä, ja me 

saadaan kyllä tavallaan hartioita tähän yhdessä kehittämiseen ja tekemiseen. Sitten 

tässä puheenvuorossa tai kysymyksissä tuli esiin esimerkiksi sitä liikkuvan työn 

katkonaisuutta tai että pystyykö siellä järjestämään mobiilitekniikat vähän 

paremmalla tavalla kuin kytkemällä näihin kännyköihin, niin johan toki pystyy, mutta 

se on vaan tavallaan tässä kaupungin sisällä sovittava, että siitä ei pystytä 

välttämättä antaa pyyhkeitä toimittajalle, vaan tässä on ihan oikeasti asioita, joita 

meidän pitää itse katsoa, että mites me hoidetaan näitä meidän puolesta ratkaistavia 

asioita paremmin. Otetaan niistä kyllä vaari. No sitten tuossa ihan ensimmäisenä 

kysyttiin näitä kustannuksia. Niin, ehkä mä nyt totean sen, että mä en ehkä 

välttämättä osaa siihen vastata tavallaan, minkälaisissa miljoonissa nyt tässä 

mennään, mutta käytännössä on kuitenkin niin, että meillä ei ole tässä lyhyellä 

tähtäimellä vaihtoehtoa. Osaatko Marjo-Riitta vielä jotakin kuvata, jos meillä oli näitä 

kysymyksiä? 

 

S. KAUPPINEN: Ja oliko Tuomelan kysymyksessä myöskin niistä kustannuksista, 

mikä tulee siitä hitaudesta? 

 

T. PAAVOLA: Osaatko Marjo-Riitta arvioida? 

 

M. VALKONEN: Joo. Siis voisin täältä itsellenikin laittaa, elikkä valtuutettu Tuomelan 

kysymykseen näistä kustannuksista, niin nythän tosiaan nämä hankekustannukset, 

niitä ruvetaan sitten maksamaan poistoina, ja henkilöstön työaikaan liittyviä 

kustannuksia varmasti tulee, tai uskoisin näin, mutta en valitettavasti osaa siihen 

sanoa minkälaisista määristä puhutaan tässä kohtaa. Sitten valtuutettu Rämön 

kysymykseen tästä Citrixistä, otan sen, tämä on tunnistettu tai olen ymmärtänyt, 

että tätä on aikaisemminkin Vantaalla ollut, että se pätkii se Citrix, niin vien tämän 

tuonne tietohallintoon, pyritään siihen löytämään jonkunnäköistä ratkaisua. Lisäksi 



Rämön kysymykseen oikeastaan se, että järjestelmä on monimutkainen ja se ei ole 

käyttölogiikaltaan käyttäjäystävällinen, tätä palautetta on tullut paljon, ja siihen 

liittyen juurikin nämä iso määrä ohjeistuksia, niin tähän me täällä digiyksikössäkin 

ruvetaan yhteistyössä Apotin kanssa miettimään - olen samaa mieltä, ohjeistuksia 

tulee liian paljon sähköpostitse ja ne pitää saada keskitetysti ja jotenkin se 

selkeytettyä se ohjeistuspuoli kokonaan. Ja lisäksi tuo, mikä viesti - valtuutettu 

Rämön kysymykseen vielä, että mikä on viesti henkilökunnalle, niin kyllä tämä viesti 

on se, että emme lähde sitä sellaista viestiä viemään, että henkilökunta ei osaa 

käyttää järjestelmää, vaan lähdetään yhdessä katsomaan, että mitkä ne kipupisteet 

on, kuinka me voidaan yhdessä tätä teidän ammattilaisten työtä helpottaa ja löytää 

niitä ratkaisuja. Se on tämä kokonaisuus. Sitten valtuutettu Malmin kysymykseen 

potilaan hoitoketjusta, niin minkä takia - kun siinä oli siitä vastauksissa selkeästi, 

että se ei ollut edes tyydyttävällä tasolla, niin tähän en osaa suoraa vastausta antaa. 

Toki siihen varmasti vaikuttaa palveluketjujen sujuvuuteen juurikin näitten 

työkulkujen - elikkä semmonen useita kliksauksia täytyy tehdä, jotta saadaan kaikki 

tieto ja raportit lähtee oikein. Ja toinen asia, mikä voi olla, on juurikin tämä 

rekisterirajat ja tietosuoja-asiat, mitkä omalla tavallaan sinne sitten tuo sitä myöskin 

sellaista katkonaista, ettei pystytä ihan sujuvasti hoitaa varmastikaan sitä ketjua. 

Tämän parempaa en valitettavasti tähän osaa antaa. Ja valtuutettu Eerola 

kysymykseen, kyllä Maisa on tuonut sellaista - kuntalaisilta saadaan myös 

palautettakin Maisan kautta ja Maisa sellainen hyvä ehkä, ainakin positiivista 

palautetta siitä on tullut. Ja sitten toinen mikä oli, niin tämä ammattilaisten palaute, 

(-) [0:35:58] ja Teemu sitten jo vastasikin tuohon, että naimisissa ollaan, joten nyt 

yhteistyössä katsotaan, että saadaan tästä nyt sitten mahdollisimman 

käyttäjäystävällinen ja hyvä järjestelmä. Kiitos. 

 

S. KAUPPINEN: No niin. Kiitoksia vastauksista. Tässä jäi pikkaisen vielä ehkä vähän 

epäselväksi, Tiina Tuomela kysyi niistä kustannuksista, mitkä johtuvat työn 

hidastumisesta ja sitten niistä vuosittaisista parantamisen kustannuksista, niin 

voisiko näihin saada vaikka kirjallisen vastauksen, koska se voi olla vaikea heittää 

tästä lonkalta, mutta että kyllähän se meitä kiinnostaa, että jos työ on vähän 

hitaampaa niin kuin Tanskassa kävin, niin miten paljon se vaikuttaa esimerkiksi 

meille sitten kustannuksina. Käytettävyyshän on juuri niin hyvä kuin se osataan 

tehdä. Mutta tsemppiä työhön eteenpäin. Ja jos tähän ei ole enempää kysymyksiä, 

niin mennään eteenpäin, koska meillä on seuraava mielenkiintoinen aihe sitten täällä 

meidän ympäristö. Kiitoksia teille Marjo-Riitta ja Teemu oikein paljon hyvästä 

esityksestä. 

 

M. VALKONEN: Kiitoksia. 

 

S. KAUPPINEN: Apotti on tärkeä asia ja jokaisen meidän elämässäkin sitten Maisan 

kautta. Mennään eteenpäin. Elikkä meillä on ympäristövastuuraportti ja SECAP, ja 

tästä kertoo meille Katariina Rautalahti, ympäristöjohtaja, ja sitten 

ympäristöpäällikkö Jari Viinanen. Olkaa hyvät, päästään ympäristöasioihin. 

 



K. RAUTALAHTI: Kiitos oikein paljon. Mä yritän nyt jakaa ruutua, että jos sieltä 

sihteeristö voisi vaikka sitten älähtää, että näkyykö mitään. Pieni hetki. Tuleeko 

näkyviin? 

 

S. KAUPPINEN: Kyllä (-) [0:37:55]. 

 

K. RAUTALAHTI: Näkyykö riittävän suurena vai pitääkö tehdä jotain temppuja? 

 

S. KAUPPINEN: (--) että ihan oikein. 

 

K. RAUTALAHTI: Hyvä juttu. Nyt mä toivon mukaan saan siirrettyä myös tätä diaa. 

Joo. Eli mä olen Katariina Rautalahti, ympäristöjohtaja. Jarin kanssa sitten yhdessä 

tätä teemaa tänään selostetaan. Meillä on ympäristövastuuraportti aiheena ja myös 

puhutaan SECAPista, joka on suomeksi kestävän energian ja ilmaston 

toimintasuunnitelma. Mutta lähdetään liikkeelle tästä ympäristövastuuraportista. 

Nyt me esitellään teille tätä viimeisintä raporttia, joka kattaa viime vuoden ja 

alkuvuoden ja siihen on koottu nyt sitten nämä keskeisimmät ympäristöasiat, mitä 

tässä yli vuoden aikana on toteutettu. Ilmastopuolella mehän seurataan 

kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Ne on Vantaalla laskeneet vuodesta 2010 

lähtien. Nämä (-) meillä tulee aina takautuvasti siten, että noin toukokuussa saadaan 

aina edellisen vuoden päästötiedot. Eli tällä hetkellä meidän viimeiset tiedot kattaa 

vuoden 2019 ja silloin se tulos oli Vantaan kannalta ihan hyvä, koska päästöt laskivat 

ihan mukavalla uralla, eli kokonaispäästöt oli noin 9 prosenttia ja asukaskohtaiset 

noin -11 prosenttia. Me ollaan arvioitu, että jos pysytään tämmöisellä noin -7 

prosentin vähenemällä, niin silloin pysytään sillä tavoiteuralla, että ollaan 

hiilineutraaleja vuonna 2030. Nyt tosiaan vuoden 2020 tiedot ei ole vielä tulleet, HSY 

niitä paraikaa laskee. Me vähän urkittiin tämmöisiä alustavia epävirallisia tietoja, 

että miltä mahtaa näyttää vantaan osalta. Siinä nyt on vielä tosiaan kesken ne 

laskelmat, mutta näyttäisi siltä, että edelleenkin ollaan lasku-uralla. Nyt HSY:n 

laskelmissa - 

 

R. VILJANEN: Anteeksi, sun kuvat ei vaihdu. Eli sä oot varmaan menossa siellä jo 

pitkällä, mutta me nähdään vielä kansikuva ainoastaan. 

 

K. RAUTALAHTI: Mä oon siinä toisessa diassa, mutta mitäs nyt tehdään. 

 

S. KAUPPINEN: Jos sä jaat sitä omalta koneelta, niin pystyykö - jos et jaa omalta 

koneelta, niin pystyykö sihteeristö vaihtamaan? 

 

PUHUJA: Kyllä pystyy, pieni hetki vaan. 

 

S. KAUPPINEN: Hieno juttu, kiitoksia. 

 

PUHUJA: Nyt näkyy kakkoskalvo. 

 



K. RAUTALAHTI: Nyt taas mä en näe sitä kakkoskalvoa, että mites tässä nyt 

selvitään. 

 

PUHUJA: Jaa uudestaan, se loppui se jako. 

 

PUHUJA: Mä voin myös jakaa täältä sihteeristöstä. Ihan pieni hetki. 

 

S. KAUPPINEN: Kiitoksia. 

 

PUHUJA: Kysy, onks sil Annilla sekunti aikaa tulla ylös. 

 

S. KAUPPINEN: Joo, ja tossa kun odotellaan, niin sitten sen vastauksen siitä Apotista 

voi varmaan laittaa sitten koko valtuustolle myöskin kirjallisena, kun saadaan se. 

Olkaa hyvä, jatkakaa vaan. 

 

K. RAUTALAHTI: Joo, eli tässä oli tämä kansilehti tähän vastuuraporttiin ja sitten mä 

olin siinä seuraavassa diassa jo menossa, eli selostamassa näitä 

kasvihuonekaasupäästöjä. Eli nyt me odotellaan kovasti, että HSY:ltä saataisiin pian 

nämä 2020 tiedot ja niitä nyt on odotettavissa tässä toukokuun lopussa tai kesäkuun 

alussa, siinä on tiettyjä vaikeuksia nyt saada Tilastokeskuksesta tietoja. Nämä 

viimeisimmät tiedot koski siis vuotta 2019, niin niissä Vantaalla oli 

pääkaupunkiseudun kunnista ikään kuin paras tulos, eli meillä päästöt laskivat 

kaikkein eniten ja se oli seurausta lähinnä Vantaan Energina päätöksistä siirtyä 

näissä kaukolämmön tuotannossa biopolttoaineiden suurempaan käyttöön. Mulla 

kuuluu hirveän paljon taustamelua täällä, että mä en tahdo kuulla omaa ääntäni. En 

tiiä mikä mättää. 

 

PUHUJA: Katsotaan, jos se on siitä kiinni, että mulla oli mikki auki. Mä nytten 

mykistän sen. 

 

K. RAUTALAHTI: Joo, mennään seuraavaan. Resurssiviisauden tiekartta meillä 

Vantaalla on kaupungin strategiaa toimeenpaneva ohjelma ja siihen on koottu 

Vantaan ilmasto- ja ympäristötavoitteet. Ja tämä tiekartta sitten raportoidaan kaksi 

kertaa valtuustokaudessa ja sitten meillä on vuosittain tämä 

ympäristövastuuraportti ollut täällä myös valtuustoinfon esittelyssä ja siinä on sitten 

kuvattuna näiden toimialojen toteutussuunnitelmien raportointi, eli kuinka tässä 

tiekartassa nyt sitten ollaan edistytty ja minkälaisia asioita halutaan siitä nostaa 

esille, hyviä käytäntöjä ja hyviä projekteja. Lisäksi vuoden 2020 alusta Vantaalla on 

ollut poikkihallinnollisia strategiateemoja, joista yksi on hiiineutraalius, ja sitä työtä 

nyt johtaa sitten johtoryhmä, jossa seurataan tämän tiekartan edistymistä ja 

päivittämistä. Seuraava. 

 

PUHUJA: Onkos nyt mikki kiinni? 

 



K. RAUTALAHTI: Päätavoitteet on meillä se, että Vantaalla ei silloin 2030 ole 

päästöjä, ei kaatopaikkajätettä, eikä ylikuluteta. Samalla pidetään huolta siitä, että 

toimitaan tukien kestävää hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä ja kaupungin 

elinvoimaisuutta. Ja näitä steppejä, askelmia, millä päästään kohti näitä tavoitteita 

me ollaan koottu neljälle eri kaistalle, joissa on sitten valtuustokausittain kirjattu 

näitä toimenpiteitä ja ne koskee energiantuotantoa ja kulutusta, 

yhdyskuntarakennetta ja liikkumista, kulutusta ja materiaalia, ja sitten vastuullinen 

vantaalainen -kaista, johon on koottu tämmöisiä kaupunkilaisia koskevia yhteisiä 

tavoitteita. Keskiössä meillä tässä tiekartassa on kiertotalous, uusiutuva energia ja 

ympäristövastuullisesti toimivat asukkaat ja yritykset. Seuraava. Tämä meidän 

hiilineutraali tavoitehan on tosi kunnianhimoinen ja kova ja tällä dialla nyt pyritään 

kertomaan siitä, että minkälaisesta päästökehityksestä on kysymys. Tässä meillä 

vertailuvuotena on vuosi 1990, eli tähän vuoteen 2030 päästöjä pitäisi pystyä 

vähentämään 80 prosenttia. Eli me ollaan vielä varsin kaukana tästä meidän 

tavoitteesta, mutta lasku-uralla. Ja tästä kuvasta näkyy aika selvästi, että se, mistä 

niitä päästöjä eniten muodostaa ja missä myös sitä vähenemää tulee saada 

aikaiseksi, on liikenne, kulutussähkö ja kaukolämpö. Mutta etenemällä 

määrätietoisesti tämä tavoitetila on kuitenkin saavutettavissa ja 7 prosentin lasku-

uralla vuosittain, niin ollaan ihan hyvässä kehityksessä. Seuraava. Yleisesti voisi 

sanoa tästä kehityksestä muutaman sanan. Eli muun muassa Vantaa liittyi 

ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien verkostoon eli HINKU-verkostoon 

viime vuoden loppupuolella ja tässä verkostossa on 80 suomalaista kuntaa. Siinä on 

muun muassa kuutoskaupungeista Tampere ja Turku ja muita isoja kaupunkeja, 

Lahti ja Lappeenranta, mutta ei muita PKS-kuntia. Ja tämä on verkosto, jossa sitten 

yhdessä kuntien, yritysten ja asukkaiden asiantuntijoiden kanssa ideoidaan ja 

kehitetään ratkaisuja, joilla näitä kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin hillitä. Toinen 

mielenkiintoinen hanke meillä on se, että viime vuonna käynnistettiin tämmöinen 

oma työ, jossa selvitetään maankäytön mahdollisuuksia ohjata tähän 

hiilineutraaliuden ja resurssiviisauden suuntaan, ja siinä me on valittu kolme eri 

aluetta Vantaalta, jotka on sitten luonteeltaan eri tyyppisiä ja niissä sitten 

tarkastellaan tätä asiaa muutamasta näkökulmasta, muun muassa 

energiajärjestelmän kannalta, infran kannalta, liikennejärjestelyjen, luonnon 

monimuotoisuuden, sopeutumisen kannalta ja niin edelleen. Ja kolmantena tässä on 

mainittu kiinteistöjohtamisen linjaukset, jotka on päivityksessä ja niissä myös 

ympäristöasiat ovat keskiössä. Seuraava. Kielotie 13, tämä meidän tuleva uusi 

toimitila, on sillä lailla mielenkiintoinen, että se tarjoaa meille mahdollisuuden testata 

näitä resurssiviisauden tavoitteita ja kehittää, pilotoida meidän laajempia 

ympäristökriteereitä. Seuraava. Puurakentamisen ja kasvikattojen osalta meillä on 

juuri työn alla tehdä linjauksia. Se valmistunee tässä kesällä. Sit jos ajatellaan 

puurakentamista, niin se on yksi mahdollinen vähähiilisen rakentamisen tapa. 

Kasvikatot puolestaan on tapa muun muassa hallita hulevesiä ja sopeutua 

ilmastonmuutokseen, ja sitten eri tyyppisillä kasvikatoilla voidaan myös lisätä 

luonnon monimuotoisuutta ja sitten lisäbonuksena luoda kaupunkilaisille tämmöistä 

vehreyttä tukemaan hyvinvointia. Seuraava. Ja nyt Jari jatkaa sitten näin kaistoittain 

näistä tiekartan tavoitteista ja niiden toteutumisesta. 



 

J. VIINANEN: Joo. Hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon Jari Viinanen, 

ympäristöpäällikkö, ja mä käyn läpi nyt sitten joitain esimerkkejä, mitä ollaan 

poimittu siitä raportoinnista. Eli nyt on taas kysytty ja käyty läpi kaikkien toimialojen 

toimenpiteet, mitkä on toteutussuunnitelmiin määritelty. Elikkä meillähän on kaikille 

toimialoille omat toteutussuunnitelmat. Siellä kaiken kaikkiaan löytyy pitkälle yli 200 

toimenpidettä, joita sitten joka vuosi tosiaan raportoidaan ja niistä nyt on tehty 

tähän raporttiin näitä nostoja ja ne on määritelty tähän näille neljälle eri kaistalle. 

Sen verran voin sanoa myös tuosta jatkosta, että jatkossa me tullaan kehittämään 

tämmöistä, tai meillä on kehitystyössä jo tämmöinen Ympäristövahti-palvelu, joka 

tulee sitten helpottamaan näitä raportoijien toimia. Elikkä ne voi raportoida pitkin 

vuotta sinne sähköiseen järjestelmään ja ne tulee myös sitten (--) [49:32] elikkä 

voitte käydä katsomassa sitten sieltä tätä ja (-) omia raporttejanne pitkin vuotta, 

millä tavalla nämä toimenpiteet sitten edistyy. Ja toivottavasti me saadaan se 

semmoiseen käyttökuntoon tuossa jo sitten ensi vuoden aikana, elikkä meillä ensi 

vuoden raportointi sitten tehdään sen Ympäristövahti-palvelun kautta hyvin pitkälle. 

Mut mennään tosiaan nytten näihin konkreettisiin toimenpiteisiin. Elikkä tästä 

ensimmäinen kaista, energiantuotanto ja kulutus, ja ensimmäisellä kalvolla on 

esitetty tämmöisiä kaupungin (-) elikkä käytännössä kaupungin kiinteistöihin liittyviä 

energiatoimia. Ja yksi keskeinen meillä on pitkään ollut jo toi kuntien 

energiatehokkuussopimus, missä ollaan oltu mukana sen - tämä nykyisen kauden 

tavoite, 7 ja puolen prosentin energiankulutuksen vähentäminen, tullaan 

saavuttamaan nytten näiden tietojen mukaan (--) [0:50:38] juttu. Ja koskee siis 

näitä kaupungin kiinteistöjä ja sitten myös (--) on vaihdettu viime vuoden puolella 

pari kiinteistöä ja sitten aurinkosähköä on otettu käyttöön ja sitä aurinkosähkö myös 

sitten hyödynnetään noissa koulujen opetuksessa ja käytetään sillä tavalla 

valituksen kautta, että meillä on katolla tämmöinen aurinkopaneeli ja siellä 

tuotetaan aurinkoa ja tästä tulee sähkö. Tuossa sitten myös (-) vielä mainittu, että 

(-) seurannassa meillä on 180 koulua ja päiväkotia, jotka liittyy myös tähän KETS-

sopimuksen seurantaan. Mennään seuraavaan kalvoon. Välilliset vaikutukset, eli 

silloin miten kaupunki toimii, kun ohjaa vaikka maankäytöllisesti energia-asioissa, 

niin mitä menetelmiä meillä on. Elikkä käytännössä siis kaavoituksen kautta ja sitten 

tonttikilpailussa, tontinluovutuksissa ja maankäyttösopimuksissa voidaan ohjata. Me 

nyt näihin kaikkiin on tuotu sitä ilmastoasioita mukaan ja näitä vaatimuksia, ja 

ensimmäisenä tietysti tuo kaavoitus ja tonttikilpailut ja tontinluovutukset, niissä on 

jo (-) [0:52:14] energiatehokkuusluokkavaatimusta A käytetty ja sitten on myös 

menty (-) maankäyttösopimuksissa, siellä oli jo pilotoitu niitä. Eli sitten saadaan 

koko tämä ohjausketju, ja tämä liittyy myös tuossa tuohon Katariinan mainitsemaan 

selvitystyöhön, mitä me tehdään näistä hiilineutraalien ja resurssiviisaiden alueiden 

ohjauskeinoista. Eli silloin - sitten kun me saadaan se selvitys valmiiksi, niin me 

saamme myös tähän lisää elementtejä ja mahdollisuuksia, mikä on semmoinen 

kustannustehokas ja päästöjen kannalta järkevä tapa ja paras tapa ohjata siihen 

oikeeseen suuntaan. Toinen sitten on tietysti - tuolla ylempänä näkyy sitten tuo 

Vantaan Energian maininta, ja minkä myös Katariina mainitsi meidän keskeisimpänä 

päästöjen vähentäjänä tällä hetkellä Vantaalla, elikkä sen tuotantorakenteen 



muutos, mitä Vantaan Energia suorittaa tällä hetkellä, niin se näkyy hyvin 

voimakkaasti meidän päästöissä. Ja se näkyy siis käytännössä kaukolämmön 

päästöjen vähenemisenä. Eli kaukolämmön päästöt vähenee, mutta sitten taas (-) 

[0:53:24] sähkön osalta siihen vaikuttaa sitten käytännössä valtakunnan 

päästökerroin, minkälaista sähköä valtakunnallisesti tuotetaan. Mutta se on hyvin 

paikallinen toi kaukolämpö ja kaukolämmön päästöjen väheneminen näkyy tosiaan 

sit suoraan meidän näissä päästölaskelmissa. Ja Vantaan Energia tosiaan jo ensi 

vuonna sitten on (-) fossiilisista polttoaineista luopumistavoitteita, käytännössä 

2026 vuonna sitten kokonaan fossiilivapaa, ja hiilineutraalisuus sitten myöhempinä 

vuosikymmeninä. (--) lopullisen tavoitteen kun sitten loppuu kokonaan polttoon 

perustuva energiantuotanto. Jos sit otetaan seuraava kalvo. Toinen kaista, 

yhdyskuntarakenne ja liikkuminen. (-) täällä sit käytännössä näitä maankäyttö 

vaikuttaa tuohon liikkumisratkaisuihin ja toi yleiskaavan kautta pystytään sitten 

ohjaamaan kestävän liikkumisen liikenneratkaisuihin ja tämmöisiä isoja 

laitehankkeita, niitten kautta (-) [0:54:42] käynnistynyt ratikan suunnittelu, jolla 

sitten voidaan parantaa tätä kestävää liikkumista, (-) mahdollistaa se kestävästi. Ja 

voidaan ottaa seuraava kalvo. Sit on tällä samalla kaistalla luonnon monimuotoisuus 

ja luontopohjaiset ratkaisut. Tässä myös (-) yleiskaavan vaikutus, elikkä siellä on 

otettu paljon näitä luonnonsuojeluvarauksia, ja sitten sinne on myös otettu tämä 

viherrakenteen kehityskuva tähän jatkotyöohjelmaan. Sitten Vantaan kaupunki 

myös hyvin pitkään tehnyt hyvää työtä tämän hulevesien hallinnan kanssa ja sitä 

työtä on jatkettu ja otetaan tämmöisiä uusia innovaatioita ja uusia keinoja käyttöön 

ja hyödynnetään myös sitä hulevettä siellä kaupunkirakenteessa, ja sillä saadaan 

viihtyisää, monipuolista kaupunkirakennetta samalla, kun sitten tehdään tätä 

ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista näitten tän (--) [0:56:00] 

varautumisessa. Sit se on tehty luonnon monimuotoisuuden - tai tullaan tekemään 

siis luonnon monimuotoisuuden seurantajärjestelmän päivitys sitten myöhemmin 

tänä vuonna. Ja voidaan ottaa seuraava. Viime vuoden puolella selvitettiin 

pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhdessä sitten näitä kaupunkialueella olevia 

hiilivarastoja ja hiilinieluja, ja siinä oli HSY meidän päähankkijana, mutta kaikki 

kaupungit siihen osallistui. Ja tuossa näkyy tuossa kuviossa hiilinielut suhteessa 

päästöihin viime vuonna. Eli tämä kuva kertoo nyt siitä, että tuolla viivan, tuon nollan 

alla oleva tuo oranssi palkki, niin kertoo siitä, kuinka paljon (--) - [tauko 3 min 47 s, 

ääni katkeaa] esimerkiksi niitten edistäminen ja tämmöisten yhteiskäyttötilojen, 

sähköpyörien tai yhteiskäyttöpyörien ja näitä kaikkia muita joustavia toimitiloja, 

näitä erilaisia osa-alueita, mitkä liittyy tähän, niin viedään eteenpäin. Mennään 

eteenpäin. (--) [1:01:05] aika meinaa loppua, mennään vaan. Ja sitten vielä 

esimerkki tästä kulutus ja materiaalit -osiosta. Viime syksynä allekirjoitettiin 

päästöttömien työmaiden green deal, joka edistyy nyt hyvää vauhtia, eli siellä on (-

) ensimmäisenä välitavoitteena vuonna 2025, että kaikki kaupungin työmaat on 

fossiilivapaita. Sit sen jälkeen sitten siellä ois - 20 prosenttia niistä kaikista koneista 

toimis sähköllä tai sitten biokaasulla, ja (--) tavoitellaan sitten vuoteen 2030. Sitten 

on tuosta massatasapainosta esimerkkinä tuo Ankkapuisto, jonka näkyykin tuolla 

mun taustallakin. Siellä tehtiin hyvää työtä, siellä on kustannuksia säästetty samalla, 

kun tehdään sitä massatasapainoa, elikkä käytännössä ei kuljetella niitä massoja 



sitten pois sieltä alueelta, vaan voidaan ne hyödyntää siellä sopivasti. Ja 

kuljetuskustannukset ja kuljetuspäästöt voidaan tällä tavalla sitten minimoida. 

Sitten mä haluan mainita tän CIRCuIT-hankkeen, jossa Vantaa on mukana, ja täällä 

tehdään sitten hyvää pioneerityötä nyt siinä, että miten näitä purkukohteita, niitä 

voitais sitten hyödyntää näissä uudisrakentamisessa ja näissä on lähtenyt sitten 

pilotteja käyntiin ja ne lähtee tämmöisestä purkukartoituksesta. Kartoitetaan, 

minkälaista materiaalia siellä on ja mihin sitä sitten voitais hyödyntää, mutta tässä 

on vielä paljon meillä kunnilla, meillä Vantaalla ja kaikilla muilla kunnilla ja myös 

muilla rakennuksia omistavilla on todella paljon vielä tekemistä, mutta nyt on 

kuitenkin asioita lähdetty viemään eteenpäin. Mennään seuraavaan. Sitten tuossa 

en käy näitä yksityiskohtaisesti läpi, mutta tämä kalvo kertoo sitten, mikä liittyy 

ateriapalveluihin, ruokaan, minkälaisia siellä lähdetään viemään tai on lähdetty 

viemään jo eteenpäin. Elikkä urbaania ruoantuotantoa ja hiilijalanjälkeä on selvitetty 

(materiaalipalveluissa) [1:03:26]. Mennään eteenpäin. Sitten tämä viimeinen kaista, 

vastuullinen vantaalainen. Täältä nostetaan näitä retkiä, mitä on tehty. Eli viime 

vuonna oli tosi hankala tietysti, ettei voitu keväällä lähteä tuonne luontoon retkiin, 

mut sit päästiin kesällä kuitenkin tekemään noita luontoretkiä ja (-) kaiken kaikkiaan 

1000 osallistui, tuossa luvussa on mukana siis meidän tämmöiset lähiluontovuoteen 

liittyvät retket myös. Elikkä se oli tämmöisiä perusluontoretkiä, joita pidetään joka 

vuosi ja sitten meillä oli viime vuonna (--) lähiluontoretket. Siinä kouluja ja 

päiväkoteja ilmoittautui 175 kappaletta, me niitä pystyttiin järjestämään sitten 42. 

Mennään eteenpäin. Taitaa olla viimeinen näistä kalvoista. Niin sitten tässä on 

tämmöisiä myös yksittäisiä esimerkkejä nostettu, että minkälaisia tapahtumia on 

järjestetty. Eli siellä on Vantaa-infossa ollut näyttelyitä ja sitten on ollut Roskapoliisi-

vierailuja ja tämmöistä luontoon tutustumista ja opetusta on ollut sitten 

päiväkotilaisille ja kouluille. Voidaan mennä eteenpäin. Ja sitten tässä vielä lisää 

näistä - täällä on ekokompassi, se otetaan käyttöön kaupunkiympäristön toimialalla. 

Sit siinä on mainittu, missä se on jo käytössä. Meillä on käynnissä 

ympäristökumppanuuden kehittäminen yritysten ja kaupungin välillä, elikkä miten 

elinkeinoelämä, koulut, oppilaitokset, järjestöt ja muut saadaan sitten paremmin 

mukaan kaupungin kanssa tekemään sitten näitä ilmastotoimia. Ja sitten (--) 

[1:05:37] ilmastoinfon kautta hyvin paljon tulee tämmöistä viestintää ja 

tapahtumia. Voidaan edetä vaan. Ole hyvä, Katariina jatkaa. 

 

K. RAUTALAHTI: Kiitos. Nyt kello on jo yli meidän ajan, että vieläkö jatkan tästä vai 

kuittaanko tämän muutamalla lauseella? 

 

S. KAUPPINEN: Joo. Ihan tosi tiiviisti kuittaa muutamalla lauseella tai näytä pari 

kalvoa, jos siellä on, mutta ihan tiiviisti, että saadaan - täällä on tullut paljon 

kysymyksiä, että päästään niitäkin käsittelee. Ole hyvä. 

 

K. RAUTALAHTI: Mennään siihen ensimmäiseen kalvoon. Mä yritän vaikka sen avulla 

tämän kuitata. Eli tämä SECAP liittyy siihen, että kaupunginjohtajien energia- ja 

ilmastosopimus, johon Vantaa liittyi vuonna 2018, edellyttää sitä, että ensinnäkin 

kasvihuonekaasupäästöjä pitää vähentää vuoten 1990 verrattuna vuoteen 2030 



mennessä -40 prosenttia. Ja kun meillä on jo se oma -80 prosenttia, niin tämän 

pitäisi periaatteessa olla meille sitten helpostikin saavutettavissa. Tämä sitoumus 

edellyttää meiltä tämän SECAPin laatimista, joka on siis tämä kestävän energian ja 

ilmaston toimintasuunnitelma, ja siinä sitten erilaisten skenaariolaskelmien avulla 

sitten näytetään, että minkälaisin keinoin sitten päästään tähän 

päästövähennykseen sekä minkälaisia sopeutumisen keinoja toteutetaan. Ja näissä 

muissa dioissa sitten on vähän tarkemmin menty syvemmälle näistä asioista, mutta 

ehkä tämä nyt riittää ajanpuutteen takia, että me ollaan tämä komissiolle 

toimittamassa tämä vaadittu raportti kesäkuun loppuun mennessä ja tämän raportin 

edellyttämän skenaariotarkastelun perusteella me ollaan kyllä saavuttamassa tämä 

tavoite, mikä tässä sopimuksessa tai sitoumuksessa on edellytetty. Tämä nyt oli 

superlyhyt. 

 

S. KAUPPINEN: Joo, kiitoksia. Otetaan muutama kysymys, kun tähän tuli niin paljon 

kysymyksiä. Vaula Norrena, ole hyvä. Ja ihan suoraan kysymykseen, että päästään 

- 

 

V. NORRENA: Kiitoksia. Kiitän hyvästä työstä ja kysyn, että nyt kun nämä nyt hyvin 

saadut päästövähennykset ovat toteutuneet lähinnä Vantaan Energian toimilla, 

hiilenpolton lopettamisella, niin mitkä on niitä seuraavia keinoja, joilla saadaan 

kunnolla niitä päästövähennyksiä aikaan? Kiitos. 

 

S. KAUPPINEN: Otetaan samaan vielä Kati Tyystjärven ytimekäs kysymys. Ole hyvä, 

Kati. 

 

K. TYYSTJÄRVI: Kiitos, puheenjohtaja. Ei olisi tarvinnut kehottaa ytimekkyyteen, se 

on minulla verissä. Olisin kysynyt teiltä, että miten pitkällä teillä on tuon Vantaan 

ratikan, arviot Vantaan ratikan vaikutuksista ympäristökuormituksen 

vähentämiseen? Kiitos. 

 

S. KAUPPINEN: Ja Silvennoinen-Hiisku Sveta, ole hyvä. 

 

A. LINDTMAN: Tässä välissä vielä otan ennen kuin Silvennoinen-Hiisku, niin kiitokset 

Kauppiselle, varapuheenjohtaja Kauppiselle. 

 

S. KAUPPINEN: Kiitos. Hyvää illanjatkoa. 

 

A. LINDTMAN: Ja tosiaan - juuri näin, otetaan Silvennoinen-Hiisku, sen jälkeen 

Kanerva, Malmi, Mäkinen ja Kostilainen ja sen lisäksi ei enää muita kysymyksiä 

tähän. Ja otetaan nämä kaikki kysymykset putkeen. Ja mä pyytäisin, että Katariina 

Rautalahti ja Jari Viinanen kirjaisi nämä kysymykset ja sitten yrittäisi vastata tiiviisti. 

Silvennoinen-Hiisku, olkaa hyvä. 

 

S. SILVENNOINEN-HIISKU: Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos paljon informatiivisesta 

esittelystä. Mulla on kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin onko tällä hetkellä 



kehitteillä tai onko tulossa jonkinlaisia linjauksia tai normeja liittyen sähköautojen 

latauspisteisiin? Eli esimerkiksi miten paljon sähköautojen latauspisteitä pitäisi olla 

asuinrakennusten yhteydessä. Ja toinen kysymys liittyy liityntäpysäköinteihin, koska 

se on ihan tosi kätevä keino lisätä julkisen liikenteen käyttöä, että onko siitä tulossa 

jonkinlaista suunnitelmaa? Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Kanerva ja sen jälkeen Malmi. 

 

S. KANERVA: Mä tartun tähän hiilineutraaliustavoitteeseen ja niihin keinoihin tai 

toimenpiteisiin, joita sanottiin, että on yli 200. Niin olisiko siitä mahdollista jossain 

vaiheessa nähdä vaikkapa 10:n kärki, niitä kaikkein suurinta ja vaikuttavinta ja niille 

arviot, kuinka paljon niiden arvioidaan vaikuttavan, jotta me sitten päätöksiä 

tehdessäkin pystytään esimerkiksi näkemään, että jos jotain päätöstä tehdään tai 

päätetään jättää tekemättä, niin kuinka paljon meillä on sitten kirittävää siinä 

vaihtoehtoisessa skenaariossa? 

 

A. LINDTMAN: Malmi ja valmistautuu Mäkinen. 

 

J. MALMI: Kiitos, puheenjohtaja. En tiedä, näkyykö taas joku valkoinen ruutu. 

Kysyisin, kun valtuustossa kysyttiin aikanaan tästä noin vuosi sitten ratikan tuomista 

päästövähennyksistä ja mitä hyötyjä on, niin vastaus oli silloin - oliko 

apulaiskaupunginjohtajan vastaus, mutta nämä hyödyt tulevat vuonna 2050, mikäli 

autoilu vähenee oleellisesti. No Espoossa tuli metro ja autojen käyttö on lisääntynyt 

johtuen juuri siitä, että tämä palvelee lähinnä 8 kilometrin säteellä olevia asukkaita, 

myös Vantaalla palvelisi tämä ratikka. Ja nyt selvityksen mukaan, ratikkaselvityksen 

mukaan päästöt vähenisi vain alle 0,5 prosenttia. Kysymys kuuluu: miten ratikka, 

onko teillä laskelmat siitä, vähentäisi päästöjä verrattuna sähköbussiin ottaen 

huomioon 5 vuoden rakennustyömaan ja muut oleelliset seikat, ja sen, että autoilu 

ei välttämättä vähene? Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Mäkinen. 

 

T. MÄKINEN: Kiitos, puheenjohtaja. Mä olisin kysynyt sellaista asiaa, kun täällä 

viitattiin erinomaisessa selostuksessa, kiitos siitä, viitattiin paljon Vantaan päästöjen 

vähentymiseen ja nimenomaan siihen, että Vantaan Energian toimin asiassa on 

saatu niin hyviä tuloksia. Meillä kaavoissa vaaditaan uusiutuvan energian käyttöä 

kortteleissa kaava-alueilla ja siellä on ollut pientä ristiriitaisuutta virkamiesten 

valmistelussa maankäytössä eli kaavoissa siinä, että vaaditaanko korttelissa tehtyä 

energiaa vai kelpaako esimerkiksi kaukolämmön kautta tuleva energia 

tulevaisuudessa. Niin kuin tiedämme, niin Vantaan Energia luopuu fossiilisista 

polttoaineista ja näin ollen myöskin Vantaan Energian kaukolämpö on uusiutuvaa 

energiaa. Niin olisin vain tarkistanut tässä tapauksessa Rautalahdelta ja Viinaselta, 

että eikö niin, että Vantaan Energian kaukolämpö on nimenomaan sitä uusiutuvaa 

energiaa ja näin ollen jos kaukolämpöön liitytään, niin se saavuttaa sen tavoitteen, 

minkä kaupunki edellyttää uusiutuvan energian käytölle tonttikohtaisesti? Vielä 



kysyn myöskin tässä yhteydessä sitä, tai totean vain ääneen, ja ehkä 

apulaiskaupunginjohtaja Penttilä kuulee tämän, niin voi sitten toimittaa meille tietoa. 

Tämä pysäköintiyhtiö, johon tässä selostuksessa viitattiin, sitä on selvitetty vuonna 

2020 ja ratkaisu tulee vuonna 2021, mutta nyt esimerkiksi Tikkurilan kaavarungossa 

ei ole mitään mainintaa siitä. Kuitenkin se pysäköintiratkaisu, mahdollinen yhtiö tai 

ei, niin tämä on ihan keskeistä tämän pysäköinnin kautta. Ja vielä (-) [0:13:53] 

puheenvuoroani maltan kysyä sen, että Kielotie 13 osalta tässä ansiokkaassa 

selostuksessa viitattiin siihen - (tulee uusia energiaratkaisuja), niitä seurataan 

nimenomaan tämän Kielotie 13 toimistorakentamisen yhteydessä. Nythän on niin, 

että meille valtuutetuille ei ole tiedossa niitä ratkaisuja ja kysyn Penttilältä ehkä 

vaikka myöhemmin kerrottavaksi, että milloin valtuutetut saavat tietää Kielotie 13 

kiinteistön osalta niitä yksityiskohtia, jotka eivät ilmene aikanaan, kuukausi, 

puolitoista sitten kaupungin tiedotteessa tulleista tiedoista, joissa viitattiin näihin 

energiatehokkaisiin uusiin toimintatapoihin. Nämä kiinnostavat ja niistä olisin 

tyytyväinen, jos saisin tietää. Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Kostilainen. 

 

A. KOSTILAINEN: Kiitos, puheenjohtaja. Puhuttiin ilmastotavoitteista ja toisaalta 

myöskin luonnon monimuotoisuudelle asetettavista tavoitteista, joitten suhteen 

mulla on kyllä vähän epäselvyyttä, että miten kirkkaat ne tavoitteet meillä vielä 

toistaiseksi ovat. Mutta mun kysymys koskee sitä, että kun meillä väistämättä 

rakentaminen johtaa siihen, että maankäyttömuoto muuttuu, eli aina jos me 

rakennetaan niin sanotusti neitseelliselle maalle, niin joudutaan silloin sitä olemassa 

olevaa luontoa jollakin tavalla poistamaan ja se muuttuu se rakennetuksi 

ympäristöksi, niin miten katsotte, että onko nämä meidän olemassa olevat työkalut 

riittäviä siihen, että pystytään arvioimaan rakentamisen ilmasto- ja 

ympäristövaikutuksia, luontovaikutuksia ja pystytäänkö näillä nykyisillä työkaluilla 

kompensoimaan näitä aiheutettuja haittoja ja katsotteko, että sellainen työkalu olisi 

mahdollisesti tulossa käyttöön, jos sitä vielä ei ole? Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Ja sitten täällä chatissa Hirvonen on esittänyt kysymyksen, että onko 

suunnitelmaa lisätä kaasutankkausasemia Vantaalle, löytyykö paikkoja 

kaavavarannoista. Iso lista kysymyksiä ja melkein pyydän mahdottomia, kun pyydän 

Katariina Rautalahdelta ja ympäristöpäällikkö Jari Viinaselta tiiviitä vastauksia 

valitsemassanne järjestyksessä, olkaa hyvä. 

 

K. RAUTALAHTI: Kiitos. Mä aloitan tästä Norrena kysymyksestä, jossa viitattiin 

siihen, että Vantaan Energian toimet on nyt ollut keskeisiä tässä meidän 

päästövähennyskehityksessä ja mitkä on seuraavat keinot, niin kyllä edelleenkin 

nämä Vantaan Energian suunnitelmat tulee kannattelemaan meitä tämän energian 

osalta. Eli siellä on tulossa jatkossakin näitä päästövähennyksiä sikäli mikäli ne 

Vantaan Energian tavoitteet toteutuvat, mutta samanaikaisesti meidän täytyisi sit 

pystyä myös muillakin sektoreilla vähentämään päästöjä ja sitä työtä tehdään. Yksi 

tärkeä iso alue on liikenne, jossa myös tulisi päästä näihin päästövähennyksiin ja 



siinähän on meillä monia keinoja ja tukena myös sitten MAL-sopimus, joka myös 

omalta osaltaan tähtää tähän hiilineutraaliin tai tähän päästöjen vähenemiseen kohti 

vuotta 2030. Ja sitten on paljon sellaisia päästöjä, jotka liittyy rakentamiseen ja 

kulutukseen ja kaikilla näillä rintamilla meidän tulee edetä. Tällä hetkellä meidän 

päästölaskentatapa painottaa kovasti tätä energiaa ja me ei pystytä tämmöistä 

varsinaista kokonaista hiilijalanjälkeä vielä kattamaan näillä päästölaskelmilla, mutta 

jatkossa sitten tätä työkalua kehitetään ja saadaan sitten tarkempia tuloksia 

kokonaisvaltaisesti tästä päästövähennyksestä, mukaan lukien sitten nämä kaikki 

eri elementit, jotka vaikuttaa tähän hiilijalanjälkeen. Haluaisiko Jari jotenkin vielä 

täydentää? 

 

A. LINDTMAN: Ole hyvä. 

 

J. VIINANEN: Joo, mä voin läpi käydä muutamia noita kysymyskokonaisuuksia. Siellä 

nousi toi ratikka esille ja ratikkaan liittyvät päästöt. Ja kyllähän se nähdään, että 

tämä ratikka on kuitenkin se kestävyyttä edistävä kulkumuoto, jolla me voidaan - 

siis se vaikuttaa koko ympärillä olevan yhteiskunnan rakentumiseen ja sitä kautta 

sen selvittäminen on ollut tosi vaikeata vielä tässä vaiheessa, et kuinka paljon se sit 

oikeasti todellisuudessa tulee vähentämään niitä liikkumisen päästöjä. Liikkumisen 

päästöjen vähentäminen tässä on (--) [1:18:28] osalta tehdään nytten uusia 

resurssiviisauden selvityksiä, joilla pyritään saamaan nytten vastauksia näihin 

kysymyksiin, mitkä on erittäin hyviä ja oikeita. Elikkä meidän täytyy myös pystyä 

vastaamaan niihin noilta osin. Mutta tosiaan tällä hetkellä (--) pitää lukuja ja 

vastauksia. Ja sitten tuolla oli näitä luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä 

kysymyksistä kanssa hyvä kysymys siinä, että tuossa kun rakentaminen 

nimenomaan (-) neitseelliselle maaperälle, niin meillä ei oo tämmöistä 

kompensointityökalua, mut siitä me ollaan kyllä yksimielisesti puhuttu siitä, että sitä 

asiaa täytyy lähteä edistämään. Tää ei koske Vantaata, tää koskee kaikkia 

kaupunkeja Suomessa ja kaikkia kaupunkeja maailmalla. Ja tähän (--) Kielotie 13 -

toimitilan osalta suunnitelmat tietysti sitä mukaa kun tarkentuu, niin sitten siellä 

tarkentuu sitten ne keinot ja menetelmät, millä sitten päästään näihin 

energiatehokkaisiin toimenpiteisiin. Niitä ratkaisuja ei tietenkään vielä oo olemassa, 

mutta periaatteessa - tai siinä mielessä ne on olemassa, että kyl ne, mitä tällä 

hetkellä niin sanotusti kaupan hyllyltä löytyy tämmöisiä älykkäitä ratkaisuja, mitkä 

on kustannustehokkaita, niin niitä varmasti sieltä tulee olemaan iso liuta. Otatko 

Katariina vielä - 

 

K. RAUTALAHTI: Joo, mä voisin ainakin kommentoida tätä Kanervan kysymystä 

näistä vaikuttavista keinoista. Nythän meillä tässä tiekartassa on tosiaan yli 200 

erilaista toimenpidettä ja siellä on isoja asioita ja pieniä asioita ja siinä ei oo 

semmoista selkeätä arviointitapaa ollut, että mikä niiden vaikuttavuus on, että sen 

vaikuttavuuden arviointi on hyvin haastavaa ja varsinkin jos aletaan rahassa 

miettimään niitä vaikuttavuuksia, niin ollaan tosi haasteellisella alueella. Ja me 

ollaan siinä mielessä vielä aika alkutaipaleel tässä työssä. Mut että parasta aikaa 

tehdään tätä tiekartan päivitystä seuraavalle valtuustokaudelle ja siinä yhteydessä 



olisi tarkoitus yrittää ikään kuin terävöittää sitä, että mitkä tavoitteet on keskeisiä, 

ja samalla myös saada parempi selvyys siitä, että mitkä niistä on vaikuttavia, ja tätä 

työtä taas puolestaan tukee tämä meidän Ympäristövahti. Eli aikaisemmin puhuin 

nimellä Ilmastovahti-työkalu, jossa sitten pyritään tavoitekohtaisesti 

määrittelemään näitä päästötavoitteita. Eli tämä työ kehittyy ja tämä kysymys on 

erittäin relevantti ja sitä kohden koko ajan pyritään etenemään. Sitten vielä tästä 

luonnon monimuotoisuudesta, niin ilmasto- ja luonnon monimuotoisuus on tiiviissä 

yhteydessä toisiinsa, toinen vaikuttaa toisen ja niitä ei oo olemassa ilman toista. Ja 

nyt jos ajatellaan tämmöistä tiivistyvää kaupunkirakennetta, mihinkä Vantaallakin 

tähdätään ja nimenomaan ratikan varteen rakentamista ja niin edelleen, niin se 

osaltaan sitten mahdollistaa sen, että myös tätä neitseellistä luontoa pystytään 

säilyttämään ja nyt työssä yleiskaavatyössä, mitä täällä Vantaalla on tehty, niin on 

hyvin pyritty ottamaan sitten huomioon myös tämä luonnon säilyminen, myös 

tämmöisten neitseellisten alueiden säilyminen vantaalaisten ilona ja myös sitten voi 

sanoa hiilinieluvarantona. Tässä vastauksia, mihin nyt osaan jotakin sanoa. Jäiköhän 

jotain olennaista ulkopuolelle? 

 

A. LINDTMAN: Jos nyt sitten on semmoinen tilanne, että sieltä jäi, niin pyydämme, 

että laittakaa vaikka tänne chattiin, niin pyritään toimittamaan niistä sitten kirjalliset 

vastaukset vielä perässä, niin pidämme aikataulusta nyt kiinni. Eli kiitämme tässä 

kohtaa selostuksista ympäristövastuuraportin ja SECAPin osalta ja todetaan, että 

tämä asiakohta käsitelty. Jos sieltä vastauksia jäi uupumaan, niin laittakaa sinne 

chattiin tai sihteeristölle, pyydetään Rautalahtea ja Viinasta toimittamaan ne sit 

perästä. Sitten mennään kohtaan neljä, se on tilannekatsaus koronapandemiaan ja 

kaupunginjohtaja. 

 

K. RAUTALAHTI: Kiitos. 

 

J. VIINANEN: Joo, kiitos. 

 

R. VILJANEN: Joo, hei ja kiitos kaikille. Jaan tässä esityksen. [tauko 20 s] Selvä, 

mennään tilannekatsaukseen koronaepidemiaan ja tämän hetken toimenpiteisiin, 

mutta kaksi asiaa tähän alkuun kuitenkin. Vantaan kaupunki haki vuosikymmenen 

kaupunginjohtajapalkintoa Kari Nenoselle ja kun me laitettiin hakemus liikkeelle, niin 

sanoin Karille, että laita tilinumero valmiiksi, että varma voittaja löytyy kyllä täältä 

Vantaalta ja näinhän kävi, ollaan hirveän iloisia ja onnitellaan paljon meidän edellistä 

kaupunginjohtajaa Karia, joka tosiaan sitten voitti. Tämä oli kunta-alan Kaks-säätiön 

ensimmäinen palkinto laatuaan, mut tästä on tarkoitus tehdä vuosittainen perinne 

ja edellytyksenä voitolle on, että on tehnyt merkittävää kunnallista 

kaupunginjohtajatyötä vähintään 10 vuoden ajan. Sitten toinen asia, jonka - tuossa 

pahoittelen sitä, etten heti aluksi huomannut sanoa tilaisuuden puheenjohtajalla, 

mutta meillä on myöskin uusi viestintäjohtaja Mari Kalmari tässä kokouksessa 

mukana ja hän voisi ehkä lopuksi sitten esittäytyäkin. Marihan tulee pitkällä 

viestintäkokemuksella, hän on vastaanottanut tämän tehtävän tämän viikon alusta 

ja jo täydessä työn touhussa. Aikaisemmin työskennellyt siis Keskon ja Fortumin 



viestintäjohtajan tehtävissä, ollut konsulttiyhtiö Kreabin Helsingin ja Tukholman 

yksiköissä ja sitten myöskin Nokian tiedottajana. Mutta mennään tähän itse asiaan. 

Nyt koronatilanne on tällä hetkellä - siis me ollaan menty monta viikkoa alaspäin 

aivan systemaattisesti, mutta tällä hetkellä tilanne on jumittunut. Eli meillä lasku on 

nyt pysähtynyt, merkittävä, dramaattinen lasku on pysähtynyt nyt näihin lukuihin ja 

tämä sama ilmiö on tapahtunut koko pääkaupunkiseudulla, että kysymys ei ole 

pelkästään Vantaasta, ja siinä mielessä on perusteltua, että ollaan varovaisia ja 

tulenkin kertomaan teille tässä esityksessä, että me olemme hyvin harkiten, toisin 

kuin valtio, joka on lähtenyt aika voimakkaasti avaamaan aikuisten palveluita, niin 

edelleen sitä mieltä, että toistaiseksi niitä ei avattaisi. Tässä on myöskin sitten THL:n 

selvityksen mukaan, että nyt voidaan jo tällä hetkellä sanoa, että tätä virusta 

kannattelevat aikuista ja aikuiset levittävät tätä ennen kaikkea. Eli kun ravintolat 

suljettiin, aikuisten harrastustoiminta suljettiin, niin tämä virushan lähti 

eksponentiaalisesti laskemaan ja samalla laski myöskin lasten tartuntamäärät, 

vaikka lasten osaltahan tilanne ei juurikaan muuttunut, että hehän olivat olleet jo 

etäopetuksessa aikaisemminkin, jolloin THL:n arvion mukaan virusta kannattelee ja 

vie eteenpäin, että sen viruksen draiveri on kuitenkin aikuiset ja nyt näyttäisi, että 

20-50 vuotiaat on ne, jotka eniten tällä hetkellä myöskin sairastaa. No sit jos 

katotaan tätä Vantaan tilannetta. Tuossa on itse asiassa - toi tartuntamäärä eilen oli 

35, mutta meillä on keskimäärin tartunnat olleet nyt viime aikoina 12 ja 20 välissä 

ja tämän päivän luku on esimerkiksi 26 tartuntaa. (-) [1:27:03] ilmaantuvuus, 

keskiarvo on - 7 päivän tartuntatapausten määrä on 20,5 ja ilmaantuvuus 14 

vuorokaudessa, 2 viikon 100 000 kohden noin siis 138,1. Positiivisten näytteitten 

osuus on tällä hetkellä 2,3 ja kuolleita ei ole tullut viime raportointikerran jälkeen 

onneksi lisää ja Katriinan sairaalan osasto 5, joka on siis saattohoito-osasto, johon 

valitettavasti myöskin korona pääsi, on nyt saatu hallintaan ja myöskin työntekijät 

ovat palanneet töihin. Ja tässä näkee nyt tautikehitystä tuosta 28.4.-4.5. asti ja siinä 

näkyy - meillähän oli siis korkeimmillaan ilmaantuvuus tuolla 340:ssä, että tämä on 

selkeästi enemmän kuin puolittunut, mutta nyt viime päivinä on lasku jäänyt tälle 

138 tasolle. Maailmanlaajuisestihan tartuntoja on kaiken kaikkiaan 153 miljoonaa, 

menehtyneitä yli 3 miljoonaa. Suurinta tällä hetkellä tauti on Aasiassa ja Intiassa, 

mutta merkittäviä määriä on myöskin Kyproksella, Ruotsissa, Kroatiassa ja 

Ranskassa. Ruotsin viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 747. 

Tartuntamäärät onneksi ovat Ruotsissa lievässä laskussa ensimmäistä kertaa sitten 

helmikuun puolivälin, mutta maan tartuntatautitilanne on kuitenkin yksi Euroopan 

vaikeimmista. Virossa myös ilmaantuvuus on laskenut selvästi. Se on nyt 377 14:stä 

vuorokaudesta 100 000 asukasta kohden ja positiivisten testien osuus on 8,3. Meillä 

tartunnanjäljityksen tilanne on edelleen hyvä, niin myös testauksen tilanne on hyvä, 

ja sen takia meillä suunnitellaankin exit-strategiaa, elikkä toimialat ovat aloittaneet 

rajoitustoimenpiteitten purkamisen suunnittelun ja toimintojen avaamiseen liittyvät 

suunnittelut, että avausta ei tehdä ehdoitta, vaan vielä jatketaan rajoituksia ja nyt 

arvioidaan, että tosiaan voidaanko vielä avata 16.5. jälkeen lisää palveluita, mutta 

halutaan katsoa kuitenkin se myös yhteistyössä PKS-kaupunkien kanssa ensi viikon 

tilannekin, että miltä näyttää. Me tiedetään tartunnanlähteistä noin 60 prosenttia, 

meillä on edelleen siis sama tilanne. Tartunta leviää eniten kotipiirissä ja läheisten 



kesken, mutta uutena asiana on tullut mukaan harrastukset. Eli tämä aikuisten 

harrastustoiminnan avaaminen selkeästi kyllä näkyy näissä luvuissa myöskin. 

Vantaalaisia on tällä hetkellä HUSin hoidossa 10, joista yksi on tehohoidossa. 

Vantaan sairaalassa ei kuitenkaan ole koronaa sairastavia potilaita. Rokotustilanne 

on meillä tässä. Eli kaiken kaikkiaan ensimmäisen rokotuksen vantaalaisista on 

saanut 66 619 ja 2 rokotetta on saanut 6279 vantaalaista. Tässä toukokuun aikana 

seuraavat rokotukset, puolet niistä tulee menemään toisiin rokotuksiin, elikkä nyt 

ensi kertaa rokotettavien määrä tulee laskemaan. Mut meillä on sinänsä hyvin 

tehokkaasti toteutettu tätä, eli yli 80-vuotiaista 97 prosenttia on rokotettu, eli 

käytännössä kaikki, 70-vuotiaista 91 prosenttia, 65-69 80 prosenttia ja 60-64-

vuotiaista 71 prosenttia. Myöskin jos mennään tänne ikäluokan alapäähän, niin 45-

49-vuotiaista on rokotettu 20 prosenttia ja nyt 5.5. avattiin sitten 40-44-vuotiaitten 

rokottaminen. Ihmiset ovat pitäneet tätä Vantaan rullaavaa systeemiä hyvänä. Se 

on ollut tosi tehokas, eli (-) [1:31:39] hienosti organisoitu myöskin, eli Vantaa pitää 

varauskirjat täynnä. Sinne ei saa tulla, ei päästetä tulemaan tyhjiä aikoja, vaan heti 

kun näyttää, että rokottamiseen ilmoittautuminen hidastuu, niin avataan seuraava 

ryhmä. Me mennään rullaavasti, aika tehokkaasti alaspäin ja sen takia meillä on jo 

voitu avata 40-44-vuotiaitten rokottaminen. Koko Suomessa ensimmäisen 

rokoteannoksen on saanut 1,7 miljoonaa suomalaista ja 177 000 toisen 

rokoteannoksen. Valtakunnan rokotekattavuus on 31,6 prosenttia. Me saatiin 

joulukuun ja huhtikuun lopun välillä ikääntyneitten määrän perusteella rokotteita, 

joka tarkoitti siis sitä, että Vantaa sai keskimäärin vähemmän kuin valtakunnassa, 

koska vaikka meillä on paljon ikääntyneitä, niin me olemme kuitenkin yleisilmeeltään 

hyvin nuori, että ikääntyneitten prosenttiosuus Vantaan väestöstä ei ole niin iso. 

Toukokuussa siirryttiin väestöpohjan mukaiseen rokotteitten (-) [1:32:58] ja tämä 

näkyy todellakin sitten meillä rokotteitten saamisen määrän lisääntymisenä. Eli kun 

me oltiin saatu 7000 rokotetta viikossa, niin se nousi 12 000:een. Mutta 

ilmaantuvuuden perusteella ilmeisesti ei tulla saamaan, että tämä hallituksen päätös 

siitä, että annettaisiin pahimmille alueille hieman enemmän rokotteita, niin ilmeisesti 

sitä ei tulla soveltamaan lainkaan. Lentokenttätilanne ja matkustaminen vaatii 

järjestelyt. Kun rajavalvonta poistuu, niin on aivan ehdottoman välttämätöntä, että 

myöskin rajan terveysturvallisuusmenettely uudistetaan. Nythän se perustuu ennen 

kaikkea yksittäisten yritysten vapaaehtoisuuteen, esimerkiksi Finnairin tai 2 

laivayhtiön vapaaehtoiseen toimintaan, vaatimuksiin negatiivisen testitodistuksen 

vaatimisesta, sekä sitten toisaalta siihen, että matkustajamäärät ovat niin erittäin 

poikkeuksellisen alhaalla, että ollaan lähellä nollapistettä. Sen takia Vantaan 

kaupunki on kiinnittänyt tähän huomiota, että tämä vaatii selkeät säännökset ja 

niiden pitää olla velvoittavat. Vantaan kaupunki asetti lentoliikenteen 

terveysturvallisuuden kehittämisryhmän, joka teki esityksen turvallisen 

maahantulon mahdollistamisesta ja esitti, että lento- ja laivayhtiöt velvoitetaan 

vaatimaan asiakkailtaan hyväksyttävät terveysdokumentit jo lähtömaassa. Me 

ollaan hyvin iloisia siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut nyt tästä 

ehdotuksesta koppia ja valmistelee nopealla aikataululla tämän toimintamallin 

mukaista lainsäädäntöä. Tapaamme myöskin ministeri Kiurun Finnairin ja Finavian 

kanssa noin viikon kuluttua ja meillä on myöskin vireillä tästä asiasta pääministerin 



tapaaminen. Sen lisäksi me ollaan suunniteltu Vantaan kesää. Me halutaan tukea 

vantaalaisia yrittäjiä elpymään ja avata kaupunkia, antaa mahdollisuuksia. 

Häiriötilannejohtoryhmä on hyväksynyt suunnitelman, jonka nimi kuvaa hyvin tätä 

tavoitetta, kaupunkielämä takaisin kaupunkiin. No kaupunkia elävöitetään muun 

muassa puistoissa ja toreilla, että sallitaan tapahtumien järjestäminen siellä, 

annetaan mahdollisuus ilmaisiin terassilaajennuksiin. Jos terassi laajenee enintään 

120 neliömetriä, niin Vantaa ei ota siitä lisävuokraa, vaan antaa sen laajennuksen 

tapahtua ilmaiseksi, ainoastaan käsittelymaksun 60 euroa. Oltiin iloisia myös siitä, 

että tuli yksi yrittäjä, joka halusi vuokrata Vantaalta tämmöisen suurterassin 

perustamista varten maa-alueen ja hän koordinoi ja vastaa tämän suurterassin 

perustamisesta, et sinne on siis tarkoitus saada useampia hyvin laadukkaita 

ravintoloitsijoita mukaan. Vantaan rooli tässä on siis vuokranantajan rooli ja me 

tulemme myöskin ostamaan sinne kukkalaatikot, jotka tosin jäävät meidän 

omistukseen myöhempää käyttöä varten. Mahdollistetaan myöskin puistoissa ja 

tonteilla ruoka-autot eli niin sanotut liikkuvat elintarvikehuoneistot nykyistä 

helpommalla byrokratialla ja puistoleffat ovat palaamassa sekä lauantaisoitot 

vantaalaisiin puistoihin. Nyt kaupunkikulttuurin muita palveluita, kaupunkikulttuurin 

palveluita on siis avattu vain osittain ja kaupunkikulttuuri valmistelee parhaillaan 

luonnosta sitten, mitä muita palveluita avataan ja vielä ei tiedetä, mitä näille suurille 

tapahtumille tapahtuu, koska ne vaativat sitten AVIn lupaa myöskin ison tapahtuman 

järjestämiseen ja näin ei nyt - nykyinen rajoituskäytäntöhän on voimassa vielä 

tämän kuukauden. Lukioiden ylioppilasjuhlat sekä ammattiopisto Variasta 

valmistuvien juhlat järjestetään normaalisti lähitoteutuksena kuitenkin niin, että 

juhliin ei oteta yleisöä, vaan juhlat striimataan seurattavaksi koteihin. Näin juhlat 

voidaan järjestää terveysturvallisesti. Jos aluehallintovirasto päättää tässä piakkoin 

toisella tavalla näistä kokoontumisrajoituksista, niin yleisömäärää voidaan arvioida 

sitten vielä uudestaan. Meillä on myöskin tässä yhteydessä ehkä hyvä mainita, että 

meillä on nyt ensimmäinen kerta, kun meillä karanteenit päiväkodeissa ja kouluissa 

ja oppilaitoksissa alittavat 400, että tällä hetkellä meillä kasvatuksen ja opetuksen 

toimialalla karanteenissa 385 henkilöä. Eli siinä mielessä myöskin on hyvä tilanne. 

Kaupunkistrategia ja johto lakkauttaa resurssikeskuksen. Eli se on ollut ehkä tämän 

koronan yksi onnistumis- ja menestystarinoista, että heti koronan alkaessa, kun 

palvelut suljettiin, Vantaan kaupunki perusti resurssikeskuksen ja siirsi useita satoja 

virkamiehiä toisiin tehtäviin suljetuista palveluista. Mun käsittääkseni tämä oli 

Suomen suurimmat henkilöstön uudelleenkohdentamiset, mitä on koskaan tehty. 

Nyt resurssikeskuksen toiminta on hiljalleen hiipunut, meillähän palveluita on osin 

avattu. Siellä on tällä hetkellä vain 38 henkilöä ja me ollaan nyt linjattu, että tämä 

kaupunkitasoinen resurssivälitys lopetetaan toistaiseksi. Samalla sitten yksittäisen 

koronapakun liikkuminen myöskin keskeytyy toistaiseksi, mut että vaikuttavuutta 

kuitenkin halutaan, elikkä me koulutetaan vapaaehtoisia kertomaan rokotteista ja 

infoista, sekä jalkautuva nuorisotyö alkaa jakaa myöskin koronainfoa. Vantaa tekee 

omaa suunnitelmaa toipumisesta ja jälkihoidosta. Nyt jo nähdään, että tässä ei vuosi 

riitä, että tämä on jättänyt aika ison jäljen taakseen. Sitä käsitellään nyt, tämän 

suunnitelman ensimmäinen luonnos valmistuu nyt tässä toukokuussa ja elo-

syyskuussa on tarkoitus tuoda suunnitelma kaupunginhallituksen ja 



kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Valtionhallinnon ohjeista muutama toteaminen, eli 

poikkeusolothan meillä päättyivät 27.4. ja hallitus on antanut myös esityksen siitä, 

että tartuntatautilain väliaikaista muuttamista jatketaan tämän vuoden loppuun 

saakka, mikä minusta on hyvä juttu, että meillä on ikään kuin työkalupakki 

tarvittaessa käytössä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei kuitenkaan - siis elikkä 

aluehallintovirastot voivat tarvittaessa käyttää niitä, mutta tällä hetkellä esimerkiksi 

aluehallintovirasto ei ole jatkanut päätöstä, jolla yksityisiä liikunta- ja virkistystiloja 

määrättiin suljettavaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueilla ja vielä 

on voimassa yli 6 hengen tilaisuuksien järjestämiskielto, mutta on oletettavaa, että 

tämäkin rajoitus joko poistuu kokonaan tai sitten siihen tulee uudenlainen raja. Ja 

varmaankin nämä (--) [1:41:05] mukaiset hygieniamenettelyt ja turvallisuus(-) 

todennäköisesti jatkavat kuitenkin pidempään. Jos vielä kertauksena uusia linjauksia 

Vantaalla. Me ollaan lähdetty siitä lapset ja nuoret -periaatteella, että ensimmäisenä 

pääkaupunkiseudun kaupungit ovat avanneet lapsia ja nuoria koskevat palvelut. 

Tämä on aiheuttanut vähän hämmennystä, kun valtio avasi ensin aikuisten palvelut 

eli ravintolat, aikuisten harrastukset ja valtionmuseot. Se on luonut aika paljon 

sekaannusta, että ihmiset ei käsitä, että palvelu on kunnan palvelut ja kunnalla 

meillä vielä on, kaupungilla on aikuisten palvelut kiinni ja vain lasten palvelut on 

avattu. Ja aiheuttaa myöskin aika paljon painetta niitten avaamiseen, mutta me 

halutaan kuitenkin edetä tässä harkiten askel kerrallaan ja nyt katsotaan, että miten 

tämä virus käyttäytyy. Niin kuin tuossa sanoin alussa, niin tämä virus laskee 

eksponentiaalisesti, mut se myös nousee eksponentiaalisesti. Se näyttää tekevän 

molempiin suuntiin saman liikkeen. Mutta aika paljon meillä on avattu. Erityisesti 

nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa jatkuu hybridimallilla. Asukaspuistojen 

toiminta, ulkotoiminta jatkuu. Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta jatkaa 

toimintaansa. On avattu avointen kohtaamispaikkojen tapaamiset liittyen 

neuvontaan ja ohjaukseen sekä lastentarvikkeiden kierrätyspiste aikavarauksella. 

Aloitetaan perhekoutsien ulkona toteutettavat vaunutreffit ja tosiaan 20 ja tätä 

nuorempien ohjattu harrastustoiminta sisä- ja ulkotiloissa on avattu. Uimahallit on 

avattu erityisuimakorttilaisille ja 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille harrastustoimintaa 

varten. Muuten uimahallit ovat vielä kiinni. Musiikkiopistot ovat siirtyneet 

lähiopetukseen alle 20 ja sitä nuorempien osalta ja vastaavalla periaatteella myöskin 

kuvataidekoulut ovat siirtyneet lähiopetukseen. Lukutaitokoulutusta järjestetään ja 

kotouttamiskoulutusta järjestetään lähiopetuksena välttämättömissä tilanteissa 

Vantaan aikuisopistossa, mutta muutoin jatkuu etäopetus. Nuorisotilat ja Vernissa 

avataan rajoitetusti tai on avattu tällä viikolla ja nuorisotyön painopiste säilyy 

kuitenkin ulkona tapahtuvassa toiminnassa. Nuorten työpajatkin käynnistyvät 

pienryhmätoimintana ja tietenkin etäverkostot ja verkkoperusteinen etsivä 

nuorisotyö jatkaa toimintaansa. Ja paljon on palveluita vielä kiinni ja luetteloa on 

tästä, eli aikuisten palvelut, asukastilat on kuitenkin osittain auki, elikkä tietokonetta 

voi käyttää ja Yhteisen pöydän verkosto jatkaa hävikkiruoka- ja maskijakelua. 

Kaupungintalokin on vielä suljettuna toistaiseksi yleisöltä. Meillä on tosiaan 

henkilöstön kasvomaskien käyttö vielä toistaseksi, se on varmaankin kasvomaskien 

käyttö ehkä viimeisiä määräyksiä, joita avataan. Ja tilojen lisäsiivouspalvelut ovat - 



niitä jatketaan lukuvuoden loppuun saakka. Kiitoksia. Tässä jälleen kerran tämä iso 

paketti. Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Kiitos. Ja sitten täällä on useampia kysymyksiä ja edelleen aikataulu 

painaa vähän päälle, joten otetaan tiiviisti kysymyksiä. Täällä on nyt siis Kaukola, 

Hirvonen, Malmi, Rautavaara, Silvennoinen-Hiisku, Sodhi, Norrena ja Norres. Onko 

muita? Jos ei, niin vedetään viiva näihin ja lähdetään käymään läpi. Kaukola. 

 

U. KAUKOLA: Joo, kiitos. Mulla on nyt isoon asiaan hyvin pieni kysymys. Meillä on 

täällä Hämeenvaarassa semmoinen ulkokenttä, jossa lapset voi pelata vaikka 

jalkapalloa. Kaupunki on nyt kutenkin laittanut nämä maalit kettingeillä kiinni niin, 

että pelaaminen on mahdotonta ja syynä on korona. Niin onks meillä nyt yhä 

käytössä näitten ulkokenttien osalta oikeesti tämmöiset rajoitukset, et maalit on 

kiinni kettingeillä, ja mikäli on, niin milloinkahan ne vapautetaan? Täällä on kovasti 

kyselty sen perään. Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Hirvonen. 

 

J. HIRVONEN: Joo. Kiitos, puheenjohtaja. Tuohon rokotusasioihin, niin nyt tästä 

AstraZenecasta on puhuttu aika paljon. Jääkö sitä Vantaalla yli ja onko se vaarassa 

vanhentua? Eikö sitä voisi tarjota kaikille, ketkä sitä haluaa ikärajoista huolimatta? 

Onko jokin syy, että siinä kalvolla näkyy, että ryhmässä 1.5 on rokotettu vain 60-70 

prosenttia, samoin siinä ryhmässä 2.2? On tosi hienoa, että nämä rokotukset on 

edennyt nopeasti myös nuorempiin ikäryhmiin. Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Malmi. 

 

J. MALMI: Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos esityksestä. Hienoa, jos todella rajat saadaan 

kiinni. Tässä STM:n valmistelemassa mallissa se on ehdoton edellytys sille, että me 

ei jouduta uudestaan koronan kouriin. Se on hieno asia, että te ootte saanut sitä 

eteenpäin. Kysyn 2 kysymystä. Teidän kalvossa oli kriittinen henkilöstö, siis sote-

henkilöstö, 61-70 prosenttia rokotettu. Kun on tilaisuus ollut puhua Kovasen 

taksipalvelussa asiakkaiden kanssa, myös henkilöstön, Vantaan henkilöstön, on 

käynyt ilmi, että niin kuin tästäkin lukemasta, että henkilöstöä ei olla kokonaan 

rokotettu. Kysyisin miksi, koska he ovat aivan avainasemassa ja useimmissa 

ryhmissä sote-henkilökunta on kontaktissa asiakkaiden kanssa ja koronavaara on 

suuri. Ymmärsin, että heidät olisi rokotettu aivan ensikädessä. Toinen kysymys, 

mennään sinne terasille, Tikkurilan terassi, suurterassi. Mihin on tulossa ja koska? 

En ymmärtänyt, koska eikös tämä ole mahdollinen vasta perustasolla. Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Rautavaara. 

 

M. RAUTAVAARA: Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja kiitos esityksestä. Mä olisin 

myös kysynyt tästä suurterassista, mikä on hieno suunnitelma ilmeisesti 

toteutumassa. Niin onko niin, että tämä yrittäjä olisi ulkopaikkakuntalainen ja minkä 



verran siinä on sitten kysytty tai tiedusteltu vantaalaisten ravintolayrittäjien 

kiinnostusta lähteä tähän mukaan? Jotenkin ajattelisin, että tässä tilanteessa olisi 

aiheellista kuitenkin tukea ja tehdä yhteistyötä nimenomaan vantaalaisten yrittäjien 

kanssa. Kiitoksia. 

 

A. LINDTMAN: Silvennoinen-Hiisku. 

 

S. SILVENNOINEN-HIISKU: Kiitos, puheenjohtaja. Minua kiinnostaa, onko olemassa 

arvio siitä, milloin alkaa 30-vuotiaiden ja sitä nuorempien Vantaan asukkaiden 

rokotukset. Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Sodhi. 

 

R. SODHI: Kiitos, puheenjohtaja. Mun asia myös koskee terassia, (-) [1:49:02] on 

kysytty jo, mutta mulla pari kysymystä vielä. Miten pitkällä sopimuksella se tila on 

annettu yrittäjälle ja miten iso terassi on tulossa? Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Norrena. 

 

V. NORRENA: Arvoisa puheenjohtaja. Hyvä kaupunginjohtaja. Mä kysyisin tästä 

koronan jälkihoidosta, että miksi sitä ajatellaan nyt vasta vuoden 2022 budjettiin, 

kun silloinhan me olemme jo kaksi vuotta kärsineet ja tiedämme, mikä hoitovaje ja 

palveluvelka, oppivelka lapsilla on, niin emmekö voi saada sitä nopeammin? 

 

A. LINDTMAN: Norres. Nyt ei kuulu, laitatko mikrofonin - otatko Norres mikrofonin, 

sun pitää klikata. 

 

L. NORRES: No niin. 

 

A. LINDTMAN: No niin, nyt kuuluu. Hyvä. 

 

L. NORRES: Arvoisa puheenjohtaja. Hyvä kaupunginjohtaja. Mun kysymykseni oli 

sama, täsmälleen sama, jonka valtuutettu Rautavaara ehti tossa esittää, niin 

peruutan omalta kohdaltani kysymyksen. Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Okei. Sitten me otetaan kaupunginjohtajalta vastaukset näihin. 

Olemme (-) [1:50:22], että myös Lehmuskallio on paikalla. 

 

R. VILJANEN: Joo, kiitoksia. Ja toivon myös, että apulaiskaupunginjohtaja Timo 

Aronkytö varautuu muutamaan kysymykseen vastaamaan, täydentämään 

vastaustani. Ja jos me mennään ihan tässä järjestyksessä, niin Hämeenvaaran 

ulkokenttä, miksi maalit on kiinni kettingillä, niin valitettavasti tähän mulla ei ole 

vastausta, mutta 20-vuotiaiden ja sitä nuorempien sisä- ja ulkoharrastustoiminta on 

avattu. Eli sinänsä vain aikuisten harrastustoiminta meillä on, julkinen kaupungin 

järjestämä harrastustoiminta on edelleen kiinni tai virtuaalimuotoisessa, eli mulla ei 



ole valitettavasti vastausta tähän ja jos Riikka Åstrand pystyy tarkentamaan tältä 

osin vastausta, niin toivon sitä. Jos ei saada tähän vastausta, niin mä pyydän, että 

kaupunkikulttuuri vastaa sitten kirjallisesti erikseen. AstraZeneca-rokotetta jää 

meiltä ylitse. Meillä ei ole enää niitä - se on niin rajattu se henkilöryhmä, kelle sitä 

voi antaa, jolloin Vantaa todennäköisesti tulee luopumaan siitä. Meillä ei ole mitään 

omaa harkintavaltaa näiden rokotteiden antamisesta, vaan me noudatetaan täysin 

valtakunnallisia ohjeita ja toimitaan sen mukaisesti. Timo Aronkydöltä mä pyydän 

tarkennusta tähän riskiryhmien 1 ja 2 prosenttiin, koska ne on olleet, ne avautui 

ihan ensivaiheessa, meillä olleet jo pitkään. Myöskin meidän sosiaali- ja 

terveystoimen kriittinen henkilöstä on minusta kaikki rokotettu, eli mä en itse 

asiassa käsitä tätä prosenttilukua tässä. Koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä 

ei ole rokotettu, vaan he ovat samassa kategoriassa kuin kuka tahansa meistä, 

mutta kriittinen henkilöstö ja ne, jotka työskentelevät esimerkiksi vanhus- ja 

vammaispalveluissa, kotipalveluissa, niin rokotettiin jo ja rokotusaste, se on siis 

täyteen määrään rokotettu. Mut mä toivon myöskin, että Timo Aronkytö vastaa, 

onks tässä harhaanjohtava toi prosentti, mikä tuohon kuvioon on jäänyt. Tikkurilan 

suurterassi, tämä oli itse asiassa meille iloinen yllättäjä, että tuli yksi yrittäjä, joka 

halusi vuokrata maa-alan tätä toriterassitoimintaa varten. Tässä on kysymys siis, 

että kun on kysytty, miksi kaupunki ei kilpailuttanut tätä, niin kysymyksessä on 

tontinvuokraus, ei lähtökohtaisesti näitä kilpailuteta, ja viime kesänä me yritettiin 

etsiä torille yrittäjää, tämmöistä terassiyrittäjää ja muutenkin kannustettiin yrittäjiä 

laajentamaan terassejaan ja silloin ei ollut ketään halukkaita. Tänä vuonna me ei 

edes yritetty, koska tämä tilannehan oli myöskin - täytyy muistaa, ettei tässä ole 

kuin 5 viikkoa, kun eduskunta vakavasti oli säätämässä liikkumisrajoituslakia 

pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Eli tämä tilanne muuttui niin äkkiä, että meille oli 

iloinen yllättäjä, että meihin otti yhteyttä yrittäjä, joka olisi halunnut tähän, halusi 

vuokrata kaupungilta tontin terassitoimintaa varten. Tämän terassin suuruus on 

3000 neliömetriä ja hän on ulkopaikkakuntalainen, hän ottaa siis sen koko terassin 

organisoinnin vastuulleen sekä kantaa taloudellisen riskin, koordinoi sinne ne muut 

yrittäjät ja me olemme myöskin hänelle todenneet ja myös vantaalaisille yrittäjille 

todenneet, että toivotaan, että he tekevät keskenään hyvää yhteistyötä. Ihan 

tarkkaan en pysty sanomaan, tässä oli kysymys siitä, milloin 30-vuotiaat ja sitä 

nuoremmat on rokotettu, mutta meidän arvion mukaan heinäkuussa kaikki yli 16-

vuotiaat vantaalaiset on viimeistään rokotettu, että kyllä meillä on se käsitys, mikä 

on valtakunnassa yleisestikin, että myös meillä siihen päästään. Jälkihoito - totta kai 

ongelmiin tartutaan nyt jo tänä vuonna, ettei me jäädä sinänsä odottelemaan, mutta 

on hyvä myöskin, että nyt kun me nähdään jo tilastollisestikin ja tarkemmin, 

minkälaisia vaikutuksia pandemialla on ollut, niin me kootaan niitä vaikutuksia 

yhteen ja tehdään systemaattinen suunnitelma sitä - tämähän tulee vaatimaan siis 

useamman vuoden työn. Mut meillä esimerkiksi häiriötilanteen johtoryhmän 

osatyönä oli koko ajan perheiden tukipalvelut ja tämän psykososiaalisen tuen 

ohjelmatyö ja sitä toteutettiin myöskin siinä sivussa ja sen tuloksena esimerkiksi 

avattiin toinen avoin palvelu Vantaalle, kun (avattiin) [1:55:31] tämä kysyntätarve, 

että toki tässä on tehty jo nytkin. Kiitoksia. 

 



A. LINDTMAN: Näin, kiitos. Todetaan, että koronapandemian tämänhetkinen 

tilannekatsaus on tullut selostetuksi ja vaikka se on vähän valoisampi jälleen kerran, 

viikko viikolta mennyt valoisampaan suuntaan, niin luulenpa, että se ei edelleenkään 

ole viimeinen. Mutta toivomme, että suunta jatkuu yhtä valoisana. 

 

R. VILJANEN: Puheenjohtaja, täällä on Riikalla näköjään puheenvuoropyyntö. Hän 

varmaan pystyisi vastaamaan. Ja sopiiko, että Timo myöskin vastaisi? 

 

A. LINDTMAN: Aivan, joo, sori. Joo, otetaan nyt. Mä tässä aikataulua vähän 

huolehdin, mut tehdään niin, että otetaan vielä lyhyt Riikalta, eli Åstrandilta ja sitten 

apulaiskaupunginjohtaja Aronkydöltä. Ole hyvä. 

 

R. ÅSTRAND: Kiitos. Kiitos, puheenjohtaja. Eli kyse oli tästä Hämeenvaarassa 

olevasta kentästä ja minkä takia siinä on kettingit niissä maaleissa, niin kyse on 

oletettavasti siitä, että me ei olla vielä ehditty poistaa niitä. Eli tämä kenttä on siellä 

vähän syrjässä ja ei niin käytetty, niin ollaan ensisijaisesti sitten näiltä suositummilta 

kentiltä käyty kettingit poistamassa. Eli sanon liikuntajohtajalle, että 

mahdollisimman pian hoitaisi myös Hämeenvaaran kentän kuntoon. Kiitos. Kiitos 

huomiosta. 

 

A. LINDTMAN: Ja sitten Aronkytö. 

 

T. ARONKYTÖ: Kiitos, puheenjohtaja. Kun kysyttiin näistä rokotusryhmä 1.5 ja 2.2, 

eli 1.5, kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, on 

rokotettu kattavasti Vantaalla ja se 70 prosenttia on siis siinä määrin jo teoreettinen 

luku. Eli osa meidän tilastoissa olevasta henkilöstöstä on siinä mukana, eli se luku 

on ikään kuin voisi sanoa väärä. Edelleen se 2.2, joka on 75+-vuotiaat, samassa 

taloudessa asuvat omaishoitajat ja ikääntyneet, senkin pitäisi olla 100 prosenttia, 

koska kaikki halukkaat ovat saaneet rokotuksen. Eli siellä pohjaluku saattaa olla 

väärä tai sit osa meidän väestöstä ei oo halunnut rokotusta, mut kaikki, jotka näihin 

ryhmiin kuuluvat, jotka ovat hakeutuneet rokotuksiin, saavat. Sit tähän 

AstraZeneca-rokotukseen sen verran, että rokotteethan on valtion ja niitä jaetaan 

sairaanhoitopiirien apteekeista, eli rokotettahan ei heitetä hukkaan missään 

vaiheessa, vaan sitä säilytetään siellä sairaanhoitopiirin apteekissa, säilyy siellä 

vuosia, tai ainakin vuoden tai kaksi, ja sitten jos tulee tilanne, että sitä taas 

käytetään, niin sit avataan nämä - ja niin kuin kaupunginjohtaja totesi, niin me 

noudatetaan täydellisesti näitä, ja tietysti pitääkin, koska tämä on 

lääketurvallisuutta. Ja sit jos valtio päättää näitä lähettää ulkomaille esimerkiksi, niin 

sit se on valtion päätös. Kiitos, puheenjohtaja. 

 

A. LINDTMAN: Okei, nyt todetaan, että tämä kokonaisuus on tullut selostetuksi. 

Kysyn, että onko lista-asioihin kysyttävää. (--) [1:58:46] siihen kysymyksiä. 

Norrena. 

 



V. NORRENA: Kiitos, puheenjohtaja. Mulla on 2 kysymystä. Ensin 

arviointikertomukseen, siellä sanotaan, että Varian keskeyttämiset ovat lisääntyneet 

7 prosenttia, niin paljonko ne nyt ovat, kun ne ovat lisääntyneet 7 prosenttia 

viimevuotisesta? Ja sitten toinen kysymykseni koskee tilinpäätöstä. Siellä todetaan, 

että tilinpäätös oli 88 miljoonaa euroa parempi kuin muutettu talousarvio, mutta että 

valtionosuudet ylittivät vain 1,3 miljoonaa muutetun talousarvion. Nyt ihmettelen, 

että missä vaiheessa vuotta alkoi käydä ilmi, että nämä rahavirrat, että meille vaan 

tulee, syntyy itsestään säästöjä tänä koronavuonna niin paljon enemmän? Missä 

vaiheessa vuotta se alkoi tulla ilmi ja miksi tätä ei tuotu poliittisille 

päätöksentekijöille siinä vaiheessa, kun kuitenkin me ollaan hirveän huolissaan 

meidän nuorista ja lapsista, että mitä näille ylijäämärahoille tehdään, kun niillä sitten 

maksettiin niitä lainoja pois? Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Onko muihin lista-asioihin muilla kysyttävää? Jos ei, niin otamme 

vastaukset ja vaikka tässä nyt sitten on tarkastuslautakunnan esitys 

arviointikertomuksesta, niin oletan, että kun kysytään tämänhetkistä tilannetta, niin 

otamme vastauksen apulaiskaupunginjohtaja Kalskeelta tähän (-) [2:00:32] 

nykyiseen prosenttiin ja sen jälkeen sitten talousjohtajalta vastaus siihen, että 

milloin selvisi, että kaupungin kassaan tulee ja jää rahaa enemmän kuin arvioitiin. 

Kalske, olkaa hyvä. 

 

K. KALSKE: Kiitos, puheenjohtaja. Tällä hetkellä itse asiassa ammatillisen 

koulutuksen kokonaisuudessa keskeyttämisprosentti on 20,6 ja tässähän viime 

vuonna kävi niin, että vaikka tämä kokonaiskeskeyttämisprosentti nousi, niin 

voimme kuitenkin olla iloisia siitä, että alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden 

keskeyttämisprosentti laski merkittävästi, eli oli vuonna 2020 13,8, kun (-) 

tavoitetaso oli 15. Eli nämä keskeyttämiset ovat tänä koronavuonna erityisesti 

kohdentuneet yli 20-vuotiaisiin aikuisopiskelijoihin. 

 

A. LINDTMAN: Talousjohtaja. 

 

M. RUUSULA: Kiitos, puheenjohtaja. Onko mahdollista, että yhden dian tässä 

näyttäisin tästä kokonaisuudesta, niin se aukaisisi tilannetta. 

 

A. LINDTMAN: Ilman muuta, ilman muuta. Talousjohtajalla on aina dia joka 

kysymykseen valmiina. 

 

M. RUUSULA: Kiitos, puheenjohtaja. Tässä kuvattu tavallaan sitä tilannetta, eli 

ensimmäisen osavuosikatsauksen kohdalla viime vuonna oltiin todella synkässä 

tilanteessa ja tulosennuste -99 miljoonaa. Sen jälkeen valtio teki voimakkaita 

toimenpiteitä kuntataloudenkin parantamiseksi ja sen osalta tilanne oli jo 

huomattavasti parempi sitten tuossa toisessa osavuosikatsauksessa, eli elokuun 

lukujen pohjalta, mutta edelleen tulosennuste oli -25 miljoonaa siinä vaiheessa. 

Tulokseksi kuitenkin muodostui 55 miljoonaa, eli siinä se muutos on se 80 miljoonaa, 

eli sitä kokoluokkaa, mitä tuossa valtuutettu Norrena toi esille. Ja tämän 80 



miljoonan muutos tapahtui hyvin siinä vuoden loppuvaiheessa, eli meillä 

toimintatuotot kasvoi 22 miljoonaa, joissa erityisesti toimialojen hakemat 

valtionavut, joita sitten ministeriöt myönsi siinä vuoden loppupuolella, nosti tuottoja 

ennusteita suuremmaksi ja maanmyyntituotot myös sitten kehittyi siinä ihan vuoden 

lopussa huomattavasti yli sen, mitä oltiin alun perin ennustettu. Sitten 

toimintamenoissa, niissä oli pienennystä 22 miljoonaa suhteessa ennusteisiin ja siinä 

yhtenä keskeisenä elementtinä oli sitten kuntayhtymien eli HSY:n ja HSL:n saamat 

valtion koronatuet, jotka tuli sitten myös siinä ihan vuoden lopussa. Sen lisäksi valtio 

vielä valtion osuuksia kunnille myönsi, siinä teki päätöksiä niiden osalta, (-) 

[2:03:38] maksatuksia sinne joulukuun, juuri ennen joulua. Sen lisäksi vielä 4. 

elementtinä nämä verotulot kehittyi Kuntaliiton ennusteita paremmin ja näiden 

nimenomaan marras- ja joulukuun tilitykset oli se, missä tämä muutos näkyi sitten 

suhteessa aikaisempiin Kuntaliiton ja valtakunnallisiin ennusteisiin (-). Eli tässä oli 4 

tämmöistä isoa tekijää, jotka (-) dramaattisesti muutti tätä tulosennustetta vielä 

sitten tuossa ihan vuoden lopussa. Tässä puheenjohtaja selostus tästä. 

 

A. LINDTMAN: Okei, kiitos. Todetaan nämä käydyksi läpi. Onko muita lista-asioita? 

Ei. Todetaan, että lista-asiat on selostettu. 

 

J. HIRVONEN: Puheenjohtaja. 

 

A. LINDTMAN: Oliko Hirvosella? Taisit kysyä jo aikaisemmin jo, mutta okei, ole hyvä. 

 

J. HIRVONEN: Mä laitoin sen äsken vasta. Huomasin, että tuossa (-) 

hallintosäännössä, niin katsoin tuolta nettisivuilta, johtosääntösivuilta tuota 

hallintosäännön nykyistä versioo ja sitten tätä nyt jaettua versioo, niin tässä näyttää 

muuttuneen toi 7. luvun pykälä 4:n kohta kokonaan. Siellä nettisivuilta löytyy 

hallintosääntö, jossa lukee, että pykälä 4, talous- ja hallintopalvelun tehtävät. 

Katsotaan tässä nyt maanantain listalla olevaa vastaavaa kohtaa, niin siellä pykälä 

4 on perhe- ja sosiaalipalveluiden tehtävät ja talouspykälä puuttuu kokonaan nyt 

listalla olevasta, mikähän siinä nyt on, onko tuo pudonnut sieltä pois vai onks se 

jossain vaiheessa tarkoituksella poistettu sieltä. Kun täällä nettisivulla on versio, 

pitäis olla se joulukuun valtuustossa hyväksytty versio. 

 

R. VILJANEN: Puheenjohtaja, me tarkistetaan tämä asia. Valitettavasti mä - joo, tää 

on mulle mysteeri. Tarkistetaan. 

 

J. HIRVONEN: Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Sopii näin, että tarkistetaan ja toimitetaan vastaus tähän 

myöhemmin. Hyvä huomio Hirvoselta. Nyt on lista-asiat käsitelty. Sit meillä on 

kyselytunti. Me ollaan nyt pikkuisen yliajalla tässä, mutta täällä on nyt siis meillä 

kaksi etukäteen tullutta kysymystä. Ja kysyn, sanon - siis Norrenalta ja Eerolalta 

kysymykset. Kysyn heiltä, että haluatteko esittää semmoisen tiivistetyn muotoilun 

näistä kysymyksistä ja saada niihin tiivistetyn vastauksen tässä ja sitten varsinaisen 



vastauksen kirjallisena perään, vai haluatteko siirtää nämä kysymykset seuraavaan 

selostustilaisuuden kyselytunnin kärkeen? Ja kysyn ensin Eerolalta. 

 

A. EEROLA: Joo. Arvoisa puheenjohtaja. Näiden kysymysten tarkoitushan ei 

sinällään ole, että yksittäinen valtuutettu saa tietoa jostakin asiasta, vaan tarkoitus 

on nostaa keskusteluun asioita, jolloinka haluan kyllä esittää tämän kysymyksen 

tässä kokouksessa, koska meille on kyselytunti luvattu. 

 

A. LINDTMAN: Joo. Tänään - ja sitten tiivistettynä saadaan ja sitten tiivistettynä 

saadaan vastaus. Tämä sopii. Siihen ois tietysti mahdollisuus vielä seuraavassakin, 

mutta näin teemme. Ja haluaako Vaula Norrena tiivistetyn vai laajan paketin? 

 

V. NORRENA: Tiivistetty sopii. Tämä on kuitenkin ajankohtainen kysymys. 

 

A. LINDTMAN: Okei, okei. Sit tehdään niin. Aloitetaan Eerolasta. 

 

A. EEROLA: Arvoisa puheenjohtaja. 

 

A. LINDTMAN: Sanon vielä, että tässä kysymyksessä oli jonkin verran 

selostusosuutta, niin kun tiedän, että Eerola on toimittajataustainen valtuutettu ja 

osaa tiivistämisen taidon, niin nähdäänpä siitä nyt näyte. Asia on sinänsä erittäin 

tärkeä. Eerola, olkaa hyvä. 

 

A. EEROLA: Arvoisa puheenjohtaja. Kysymykseni koskee vanhusten mahdollisuutta 

ulkoiluun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n huhtikuussa julkaistu selvitys 

kertoo hälyttäviä tietoja ikäihmisten kohtelusta korona-aikana. THL:n 

kyselytutkimuksen mukaan joka kolmas vanhuspalveluiden asiakas on päässyt 

liikkumaan ulkona vähemmän kuin on toivonut. Peräti joko viides kertoo, ettei ollut 

liikkunut ulkona kertaakaan. Vantaan kohdalla puhuttaisiin tällöin noin 1500 

ikäihmisestä ja koko valtakunnan, koko Suomen tasolla 36 000 ikäihmisestä. 

Ikäihmisen liikkumiseen ja ulkoilumahdollisuuksiin pitää kiinnittää vakavaa 

huomiota, koska tällainen pitkäaikainen liikkumattomuus johtaa hyvin nopeasti 

yleiskunnon romahtamiseen. Julkisuudessa Vantaan virkamiehet ovat sanoneet, että 

tämä ongelma koskee nimenomaan myös Vantaata. Kysymykseni kuuluu, mistä 

johtuu, että vanhusten ulkoilumahdollisuudet on laiminlyöty tehostetussa 

palveluasumisessa ja tukihoidossa ja mihin toimenpiteisiin Vantaan kaupunki aikoo 

ryhtyä, jotta vanhuksille taataan koronakriisin aikana ja sen päätyttyä mahdollisuus 

omien toiveiden mukaisesti päivittäiseen ulkoiluun? 

 

A. LINDTMAN: Näin, kiitos. Se tuli tiivistettynä. Ja koska kysymys tuli tiivistettynä, 

niin pyydämme, että myöskin vastaus (--) [2:09:15] apulaiskaupunginjohtajalta 

tulee myöskin hieman tiivistetyssä muodossa. Aronkytö, olkaa hyvä. 

 

T. ARONKYTÖ: Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Kiitos valtuutettu Antero 

Eerolalle kysymyksestä, se on hyvin tärkeä. Tiedämme, että liike on lääke. 



Ensinnäkin se Vantaan Sanomien lehtijuttu, joka oli taannoin, niin siinä käsiteltiin 

THL:n tekemää tutkimusta, joka ei missään nimessä tutkinut Vantaan tilannetta, 

vaan se oli yleisesti Suomesta saatua dataa. Vantaalla tuollaisia 

liikkumattomuuslukuja emme edes pandemian aikana varmastikaan ole joutuneet 

näkemään. Meidän toimiala on vastannut tähän ja vastaus löytyy myös kirjallisesti 

ja siinä selkeästi otettu kantaa sekä kotihoidon olevien asukkaiden palveluun - 

kotihoidossahan asukkaan yksilöllinen palvelu suunnitellaan ja siihen suunnitelmaan 

kirjataan myös liikkuminen ja kotikäynnit aikataulutetaan niin, että meidän 

ikääntynyt asukas saa riittävästi liikettä. Ohjataan myös kolmannen sektorin 

palvelujen piiriin tai kolmatta sektoria hyödynnetään tässä. Tässä meidän 

vastauksessa on lisää. Palveluasumisen asukkailla tilanne on vähän erilainen, koska 

he asuu palveluasumisessa tehostetussa, jossa on ympärivuorokautinen palvelu 

mahdollista ja siinä palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman yhteydessä 

suunnitellaan säännöllisin välein tapahtuva liikkuminen asiakkaan nimenomaisten 

tarpeitten ja toiveitten mukaan. Huomioidaan omaiset ja myös meidän 3. sektorin 

toimijat näissä yksiköissä. Eli kyllä liikunta ja liikkuminen ja ulkona oleminen 

turvataan meidän vanhuspalvelujen toimesta. Vanhuspalvelujen piirissä 

työskentelevät ammattilaiset huomioi tämän, tämä on yksi meidän laatukriteeri. 

Tulevaisuudessa kun tämä mitoitus vanhuspalvelulain muutoksen myötä astuu 

voimaan, niin siinä hoitotyöhön lisätään henkilöstö, joka tulee osallistumaan sekä 

viriketoimintaan että liikkumiseen että tämmöisiin toimintoihin. Ja tämmöisessä 

tilanteessahan vanha ihminen lähtee kalaan ulos meidän ammattilaisten kanssa ja 

keksitään kaikenlaista uutta, jolla elämänlaatu paranee, kun olemme sitten kaikki 

jonain päivänä vähän iäkkäämpiä. Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Kiitos. Tämä kysymys on tällä erää käsitelty. Sitten Norrena. Sama 

resepti, eli kysymys onkin aika tiivis. (--) [2:12:15] hieman tuossa 

arviointikertomuksen yhteydessä, joten otetaan tiivistetysti. 

 

V. NORRENA: Joo. Ammatillisten opintojen keskeyttämiset on yli 20 prosenttia. 

Lukiolaiset voi huonosti. Peruskoulussa on ollut ylimääräistä koronatukea yli 4 

miljoonaa euroa ja niillä on palkattu tsemppariopettajia ja koulunkäyntiavustajia ja 

nyt heidän työsopimukset on katkolla. Miten Vantaan kaupunki huolehtii 

etäopinnoissa kyydistä pudonneista perus- ja toisen asteen oppilaista nyt heti, eikä 

2022? Kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Ja apulaiskaupunginjohtaja Kalske näyttää myöskin esimerkkiä 

tiivistetystä vastauksesta. Olkaa hyvä. 

 

K. KALSKE: Kiitos, puheenjohtaja. Tarkkaan ottaen toimialalla valmistellaan 

parhaillaan tämmöistä pidemmän ajanjakson koronan jälkihoitosuunnitelmaa, joka 

valmistuu itse asiassa ensi viikolla ja siinä suunnitelmassa on sitten ikään kuin 

arvioitu myöskin ihan euromääräisesti niitä kustannuksia, mitä se meille tarkoittaa. 

Hyvä uutinen on se, että hallituksen kehysriihessä linjattiin, että myös tänä vuonna 

osoitetaan koulujen ja oppilaitosten koronatukeen rahaa ja 25.5. hallituksen 



lisätalousarviossa pitäisi kuulemma olla tähän suunnattua rahoitusta ja siinä 

mielessä tähän meidän suureen pulmaan tämän kuluvan lukuvuoden osalta meillä 

on toiveita siitä, että rahoitusta olisi haettavissa ja me olemme kuulleet, että sitä 

olisi käytettävissä jo ensi lukuvuoden alusta ja että se rahoitus olisi suuruudeltaan 

samaa tasoa kuin tämä viime vuonna myönnetty lisärahoitus tähän asiaan. Mutta 

tätä siis odotamme innokkaasti nyt sitten, että päästäisiin ihan oikeasti myöskin sitä 

lukuvuotta suunnittelemaan. On selvää, että oppimisvajeen ja hyvinvointivajeen 

paikkaamiseksi tarvitaan lisäresursseja jo tälle kuluvalle vuodelle ensi 

syyslukukaudelle ja siitä eteenpäin ja meidän semmoinen karkea arvio kaikkien 

asteiden osalta on, että me mennään suurin piirtein siinä tasossa kustannuksissa 

kuin mitä tämä valtionavustus on ollut viime vuonna ja sillä pystytään ikään kuin 

tätä vajetta paikkaamaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että näiden Norrenan 

mainitsemien tsemppariopettajien ja avustajien lisäksi tätä resurssia on käytetty 

lainalaiseen erityisopetukseen, resurssiopettajiin, jakotunteihin, 

tukiopetushenkilöstöön ja näihin tehtäviin, jotka jo tuli mainittua. Ja niihin sitä 

käytetään tai käytettäisiin sitten kun sitä rahoitusta on siihen käytettävissä. Iso 

haaste on juuri tämä aikataulu, eli tulevan lukuvuoden suunnittelu on jo hyvässä 

vauhdissa ja henkilöstö pitää saada sitoutettua tehtäviinsä myös sitten jatkoon, siis 

sellainen lisärahoituksella palkattu henkilöstö, joka on määräaikaista. Siinä 

haastetta. Toisen asteen osalta, rahoituksen osalta tilanne on vähän helpompi, eli 

me olemme saaneet käyttöajan pidennystä viime vuoden korona-avustukseen, eli 

kun lukiopuolella oppilaat olivat etänä, niin kaikkeen siihen, mihin sitä oli suunniteltu 

käytettäväksi, niin ei pystytty käyttämään ja näin ollen sillä jo myönnetyllä 

rahoituksella me pystytään tämän kuluvan vuoden loppuun saakka jakamaan (-) 

[2:16:32], antamaan tukiopetusta, antamaan ohjausta, lukiopsykologin resurssia on 

vahvistettu ja tämä kuluva lukuvuosi näin ja tuleva sitten on asia erikseen, mutta 

tukea toki tarvitaan sitten eteenkinpäin. Ammatillisessa koulutuksessa Varia on jo 

hakenut tämän (-) 2021 lisäsuoritepäätöksellä myönnettävää lisärahoitusta koronan 

(-) johdosta tarvittaviin tukitoimiin ja sitä päätöstä odotetaan ja oletetaan, että sieltä 

tukea siihen tulee. Meillä on syntynyt uusia toimintatapoja, tämmöisiä 

hyvinvointiäppimalleja ja niin edelleen ja niitä toki jatketaan sitten edelleen. Eli näillä 

samoilla hyvillä toimenpiteillä, joita on nyt toteutettu, niin toivotaan, että pystytään 

jatkamaan. Lisäresurssia varmasti tarvitaan, valtionavustus tulee erinomaiseen 

tarpeeseen ja erityisesti sitten vielä ehkä sitä lisätarvetta on 

opiskeluhuoltohenkilöstöresurssissa ja vielä tuolta kollega Aronkydön osalta totean, 

että tällä hetkellä tämmöiset jatkopalvelut sosiaali- ja terveyspalvelujen suuntaan, 

juurikin mielenterveyspalvelut ja niin edelleen, ovat kovasti, kovasti ruuhkautuneet 

ja jumissa. Eli tavallaan sieltä kasvatuksen ja oppimisen palvelujen näkökulmasta 

katsottuna myös sinne tarvitaan lisätukea, jotta sitten saadaan nämä palvelupolut 

sujumaan tarpeen mukaisesti. Näin tiiviisti. Kiitos, puheenjohtaja. 

 

A. LINDTMAN: Kiitos. Todetaan, että tämä asia on tullut selostetuksi. Sitten muut 

asiat. Todetaan, että valtuutetuille ja varavaltuutetuille on lähetetty kysely 

kaupunginvaltuuston ja hallituksen itsearviointia varten. Muistakaa vastata 

kysymyksiin, koska näkemykset ovat erittäin arvokkaita ja niitä tullaan 



käsittelemään sekä luottamushenkilöelimissä, toimielimissä ja johtoryhmissä. Ja me 

olemme perinteisesti vastanneet erittäin vilkkaasti näihin kyselyihin, niistä on aidosti 

ollut hyötyä, kun työtämme olemme kehittäneet. Tämä kysely on auki 10. päivään 

asti eli maanantaihin asti ja muistutus on tullut sähköpostitse eilen. Eli maanantaina 

sitten viimeistään, mutta sopii jo ennen maanantaita. Mielellään älkää äitienpäivää 

tähän käyttäkö, mutta mielellään ennen maanantaita ja viimeiset mattimyöhäiset 

maanantaina. Se ei kauaa nyt sit kuitenkaan vie, eli se kannattaa hoitaa. Näin. Onko 

muita asioita? Jos ei, niin todetaan muut asiat käsitellyiksi ja tämä selostustilaisuus 

ja kyselytunti on päättynyt. 

 

R. VILJANEN: Puheenjohtaja. Voisiko se - 

 

A. LINDTMAN: Ai, anteeksi, nyt meinasin unohtaa. Joo, hyvä kun Ritva muistutit. Eli 

toivotetaan meidän uusi viestintäjohtaja tervetulleeksi ja tehdäänkö niin, että 

otetaan pieni kuva- ja ääninäyte siinä muodossa, että kuullaan Mari Kalmarin esittely 

ja (--) [2:20:00] - 

 

M. KALMARI: No niin, hei. Kuuluuko ja näkyykö? 

 

A. LINDTMAN: Hyvin kuuluu. 

 

M. KALMARI: Okei, hyvä. Joo, hei. Ritva tuossa onnistuneesti jo minut esittelikin ja 

koska olemme yliajalla, niin olen hyvin - tiivistän, kuten puheenjohtaja on täällä 

pyytänyt. Niin olen siis pitkän linjan viestinnän tekijä, mä oon opiskellut viestintää 

Helsingin yliopistossa, valmistunut sieltä ja tehnyt yli 20 vuotta, mutta lähinnä 

yritysviestintää. Tämä kunta- ja kaupunkiviestintä on mulle nyt aivan uusi maailma, 

tämä oli ensimmäinen valtuuston kokous, johon olen eläissäni osallistunut, mutta 

tämä oli tämmöinen toivottu elämänmuutos ja olen tosi innoissani, mä ihastuin 

Vantaan visioon, rohkea ja rento, koska olen itsekin aika lailla sellainen ja tämän 

takia olin iloinen, että minut tähän tehtävään valittiin. Ja tärkeimpänä vielä, niin mä 

olen syntynyt Vantaalla, elikkä mä olen Myrtsin tyttöjä, vaikka olenkin kyllä asunut 

suurimman osan elämästäni Jyväskylässä ja Helsingissä, mutta tämä on tämmöinen 

paluu kotiin minulle tälleen ainakin henkisesti. Mutta tosi mielelläni mukana, 

nähdään taas maanantaina. Minut löytyy kaupungintalolta ja Päivi Rainion vanha 

puhelinnumero siirtyi minulle, joten minut on helppo löytää. Tässä lyhyesti. 

 

A. LINDTMAN: Näin, tervetuloa (-) [2:21:28]. 

 

PUHUJA: Tervetuloa. 

 

M. KALMARI: Kiitos, kiitos. 

 

A. LINDTMAN: Joo, sieltä valtuutetut toivottavatkin - niin kuin huomaatte, niin meillä 

on rohkea ja rento Vantaa ja valtuutetuilla on äärimmäisen korkeat odotukset 

kaupungin viestintää olleet aina ja tulevat aina olemaan, mutta uskon, että oikea 



henkilö niistä selviää. Näin. Ja nyt todetaan, et valtuuston tilaisuus, selostustilaisuus 

on päättynyt. 

 

M. KALMARI: Kiitos paljon. 

 

A. LINDTMAN: Oikein hyvää iltaa kaikille ja pysykää edelleen laskevista tautiluvuista 

huolimatta kaikki terveinä. Tilaisuus on päättynyt. 


