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4 § Vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021 

 

0:48:42 Valtuutettu Vaula Norrena 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Nämähän on ollut vähän pari erikoista vuotta, mutta osavuosikatsaus 

näyttää silti aika hyvää. Mutta muutamia huomioita noista sitovien tavoitteiden 

raportoinnista. Siellä on aika paljon tällä kertaa tavoitteita, joihin emme pääse lainkaan 

tai pääsemme vain osittain. Minä nyt mainitsen vaan muutaman. 

Siellä on tietenkin paljon näitä työttömyys-, työmarkkinatuen 

kuntaosuusasioita, alle 30-vuotiaiden työttömyyttä. Työmarkkinatuen kuntaosuus, 

sitova tavoite, että se laskisi, mutta nyt on todettu, että se menee jopa 22 miljoonaa 

euroa yli budjetoidun ja tämähän on sakkomaksu, joka tulee siitä, että emme ole 

onnistuneet saamaan ihmisiä töihin riittävässä ajassa ja työllisyyden kuntakokeilukin 

käynnistyi myöhässä. Se ei ollut Vantaan vika ja varmasti parhaamme teemme ja 

meillähän on perinteisesti erittäin pätevä ja osaava ja ihmisiä töihin saava osasto 

kaupungilla, mutta nyt tarvitaan ihan oikeasti niitä uusia keinoja. Ja mainitsen tässä 

nyt sen työsetelialoitteen, odotan siihen vastausta, että saataisiin alle 30-vuotiaat 

töihin jollakin ilveellä. Ja niin, kerta kaikkiaan meidän täytyy tähän satsata, koska se 

on kallista, niin kuin huomaatte. Paljonkohan se budjetoitu sitten lie ollut, jos menee 

22 miljoonaa yli budjetoidun. 

Litterointimerkinnät 

sa-  sana jää kesken 

(sana)  epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti tunnistettu puhuja 

(-)  sana, josta ei ole saatu selvää 

(--)  useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 

, . ? :  kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko puheessa 
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 No sitten täällä on tämä vanhojen keskustojen kehittäminen. Täällä on 

todettu sitovana tavoitteena, että suuralueiden avainhankkeet on määritelty. Ja nyt 

olenko minä jotenkin jälkijättöinen, mutta minusta tästä on jo vuosia, kun on kunnolla 

puhuttu Korsosta ja Koivukylästä. Hakunilaanhan on tehty kaavarunkoja, sinne on 

tehty ratikkasuunnitelmaa, että se on kuosissa, mutta Korson keskustan kehittäminen 

on jotenkin jätetty siihen pisteeseen, etteikö sitä nyt sitten tehdäkään eikä 

kehdatakaan tehdä, kun epäonnistui sen yhden rakennusyhtiön kanssa, että kyllähän 

se sitten täytyy vaan antaa seuraavalle. Ja Koivukylä samoin, että rakennuttaja 

vetäytyi, niin mitä me sitten vielä odotamme, että meidän täytyy hommata vaan uusi. 

Ja tosiaan toivon, että uudelle valtuustolle esitellään nämä avainhankkeet 

mahdollisimman pian heti kun se aloittaa. 

Sitten täällä oli tämmöisiä koronan jälkihoitoonkin liittyviä, mutta asioita, 

jotka ovat olleet harmina jo ennen koronaa. Täällä on tätä matalan kynnyksen 

mielenterveyspalvelun puutetta ja tarvetta ja sitten on tätä myönteistä erityiskohtelua, 

johon laitettiin rahaa 2 miljoonaa euroa per vuosi ja sitten kuitenkin kun korona tuli, 

niin sopeutettiin ja otettiin rahoja pois. Ja siinä tehtiin kyllä nyt pikkuisen hätäratkaisua, 

koska sitten kuitenkin me oltiin +55 miljoonaa positiivisia tuloksessa 2020 lopussa, eli 

meillä olisi ollut rahaa tehdä vaikka mitä, että meidän ei olisi tarvinnut kuristaa sitä 

osa-aluetta, joka nimenomaan nostaa ihmisiä uudelleenkoulutukseen ja uudelleen 

töihin ja uudelleen elämään kiinni, jotka on jostain syystä pudonneet jonkun verkon 

läpi. Ja sitten tämä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu, tänäänkin oli 

kaupunginhallituksessa aloitteen vastaus, jonka sitten yksimielisesti kylläkin 

palautimme valmisteluun, että me todellakin tarvitsemme ne konkreettiset 

toimenpiteet, että se ei auta, että me todetaan, että on tämmöisiä ja tämmöisiä 

ongelmia ja sitten joskus ehkä tulevaisuudessa jonkun kehittämisohjelman puitteissa 

aletaan saada ratkaisua. Ei, niitä ihmisiä on autettava heti ja ne jonot, niihin on 

tartuttava heti. Terveyskeskusjonot sentään jossain määrin ymmärtää, kun korona on 

pitänyt kiinni terveyskeskuksia ja vienyt resursseja paljon, mutta tämä matalan 

kynnyksen mielenterveyspalvelu, niin nyt äkkiä kuulkaa, me odotamme sitä 

lisäbudjettia heti alkusyksystä. 

Kiitos. 
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 0:54:21 Valtuutettu Tarja Eklund 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Ja yhdyn kyllä täysin tässä Vaulan toteamukseen, että erikoisia aikoja 

ollaan tässä eletty vuoden verran. Ja tämä osavuosikatsaushan nyt meille ihan 

selkeästi näyttää sen, että missä kaikissa asioissa meillä on tätä parantamisen varaa 

ja mihin syksyllä täytyy tosiaankin kovalla kädellä puuttua sitten korjaamaan näitä 

asioita, mitkä eivät nyt ole hyvällä tolalla. Tästä ensimmäisenä ottaisin tämän 

työllisyysasian, että meillähän on tosi paljon nyt tuo työttömyys lisääntynyt, 

pitkäaikaistyöttömyys ja myöskin alle 25-vuotiaitten nuorten työttömyys on hälyttävällä 

tasolla, että tämä asia on varmasti yksi niistä, mihin meidän täytyy saada lisää 

resursseja. Ja meillähän on tuo työttömyyskokeilu nyt meneillään, jo maaliskuusta 

alkanut Keravan kanssa Vantaalla, ja siitä odotan kyllä paljon ja surukseni huomasin 

siinä, että siinä kerrottiin tästä, että ei ole pystytty tätä henkilökohtaista neuvontaa 

juurikaan antamaan tämän koronan takia. Toivon kyllä, että siihen mahdollisimman 

nopeasti päästäisi, koska kyllähän meillä nyt nämä vaalitkin pystyttiin käymään 

turvallisuus ja terveys edellä, että ehkä näihin työttömyysasioihinkin pystyttäisiin 

paremmin sitten tätä henkilökohtaista avustusta myöskin antamaan, joka olisi todella 

tärkeää. Tästä asiasta haluan, että sitä seurataan erittäin tarkasti tätä 

työllisyyskokeilua ja että mitä hyötyjä siitä sitten mahdollisestikin saadaan ja 

saadaankin varmasti. 

Ja sitten täällä haluaisin ottaa esille terveysasemapalvelut, että vaikka 

Vaula tuossa sanoi, että täytyy ymmärtää, että kun on ollut tämä korona, mutta 

valitettavasti sitä, että näihin terveyskeskuksiin ei tähän kiireettömään hoitoon ole 

päässyt ja jonot on ihan valtavat ja monilla terveysasemilla tosi huonot. Kyllä asukkaat 

eivät varmaankaan sitä ymmärrä, että kyllä tähän täytyy saada korjaus, että ne täytyy 

ruveta toimimaan paremmin ja myöskin ne iltavastaanotot saada toimimaan. Mutta 

sitten iloisena asiana tietysti huomioin tämän, että siellä on näitä rakennuslupia 

myönnetty paljon enemmän kuin viime vuonna ja myöskin valmistuneita asuntoja on 

saatu aikaan enemmän tässä osavuosikatsaukseen mennessä, että kyllä meillä 

kuitenkin tämä rakennusala ja tämä toimii ja se tietenkin työllisyyteen on hyvä. En 

tässä nyt enempää tästä asiasta, mutta kyllä meillä on syksyllä paljon tehtävää ja on 

käytettävä resursseja juuri näihin, mitä tässäkin on mainittu, mielenterveyspalveluihin 
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 ja nuorten työttömyyden vähentämiseen. Ulkomaalaistaustaisillahan työttömyys on 

vielä vaikeampi ongelma kuin meillä kantaväestöllä, että siihen on vaan panostettava. 

Kiitos tästä osavuosikatsauksesta, se on todella kattava. 

Kiitos. 

0:58:06 Valtuutettu Sari Multala 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Lyhyestä virsi kaunis. Haluaisin vaan ottaa esille sen, ja erityisesti nyt 

ennen tätä seuraavan kolmen asiakohdan käsittelyä, että kun katsotaan täällä 

ennustetta tälle vuodelle, niin se näyttää tällä hetkellä noin 27 miljoonaa ja vähän 

päälle tilikauden tappiota tuloksena. Eli kaikki ne vaikeatkin päätökset, mitä tehtiin 

tämän vuoden budjettia valmisteltaessa, olivat erittäin tarpeen ja kun vielä ei ole 

tiedossa myöskään se, että mitä mahdollisia tukia, tai onko sellaisia tulossa ja minkä 

suuruisia tuleville vuosille kaikkiin erilaisiin erittäin tarpeellisiin kohteisiin, kuten 

vaikkapa hoitojonojen purkamiseen tai mielenterveyspalveluiden kehittämiseen, niin 

sen vuoksi tässä on hyvä suunniteltaessa tulevaa kuitenkin olla realistinen ja katsoa 

sitä, mikä tilanteemme on. Ja tilanteemme on se tällä hetkellä, että Vantaan 

työttömyys on noin tuplaantunut koronan aikana. Meillä oli todella hyvä tilanne ennen 

koronaa ja nuorisotyöttömyys kovien toimenpiteidenkin, siis erittäin hyviä toimenpiteitä 

tehty monipuolisesti, saatiin laskemaan. Ja tämä lentokenttäalueen tilanne, joka 

näyttää jatkuvan valitettavan heikkona, on varmasti suuri syy siihen, että työttömyys 

on näin korkealla ja siinä erittäin tärkeää nyt olisi, että matkustamista päästäisiin 

terveysturvallisesti avaamaan mahdollisimman pian, sillä riskinä on, jos näin ei 

tapahdu, että Helsinki-Vantaan lentokenttä ja sitä myötä koko alue menettää 

strategisen asemansa kera porttina Aasiaan, johon perustuu myös sitten se kaikki 

kasvu, mitä on lentokentälle - tai suurin osa siitä kasvusta, mitä sinne ympäristön 

laajentamisessa on ajateltu. Myös työllisyysvaikutukset on merkittäviä, että toivon 

parasta, että hallitus korjaa siellä sitä (-) [1:00:00] esitystä, jotta Suomi pääsisi ja 

Vantaa pääsisi sitä myötä tähän avaamiseen ja kasvuun kiinni jälleen, jotta sitä kautta 

meidänkin taloutemme kehitys olisi jälleen positiivista. Eli siinä se on kyllä meille kaikki 

kaikessa. 

Kiitos, puheenjohtaja. 
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 1:00:23 Valtuutettu Sirpa Kauppinen  

Kiitoksia. 

En voi kuin kompata valtuutettu Tarja Eklundia ja kaupunginhallituksen 

varapuheenjohtaja Vaula Norrenaa. Meillä on parantamista monissa asioissa, jotka 

ovat äärimmäisen tärkeitä koronan haittojen - niitten, mitkä on just nyt kasvanut - 

kanssa, mitä he nostivat ansiokkaasti esiin. Olen tosi huolissani myös perheiden 

tuesta, kun päihteet, pahoinvointi, väkivalta, huostaanotot ovat lisääntyneet. 

Mielenterveyspalvelut on tukossa, kiireetöntä aikaa ei saa terveysasemaan, 

neuvoloista ei saa aikaa, jopa osa normitarkastuksista jää toteuttamatta juuri silloin 

kun perhe tarvitsisi tukea ja tuen tarve pitäisi havaita. 90-luvun säästöistä syntyi suuria 

kustannuksia. 1987 syntyneestä ikäluokasta 20 prosenttia on 

mielenterveysongelmaisia ja 17 prosenttia jätti opiskelun pelkkään peruskouluun. 

Tämä näkyy yhä vuosikymmeniä sen laman jälkeen lovena julkisessa taloudessa. Me 

tarvitaan lisäbudjetti, jotta voimme toimia sekä inhimillisesti että ennen kaikkea 

taloudellisesti kestävästi. Ei auta odottaa valtion tukia, vaan on pistettävä omaa rahaa. 

Ilman investointeja palveluihin kaupungin kulut kasvavat, kun ongelmat kroonistuvat, 

pahenevat ja syvenevät. 

1:01:48 Valtuutettu Juha Malmi  

Arvoisa puheenjohtaja. 

Muutama huomio tästä osavuosikatsauksesta ja valtuutettujen aiemmista 

puheista. Olen aivan samaa mieltä siitä, että tässä tilanteessa on panostettava 

ennaltaehkäiseviin palveluihin. Tässä tilanteessa on mainittu mielenterveyspalvelut ja 

erityisesti nuoret, mutta minä valitettavasti pelkään, että myös vanhuksilla on 

koronasta johtuen tarvetta tällaisiin palveluihin. 

Aviapolis on tärkeä alue, kuten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari 

Multala totesi. Meidän veronmaksukyky, veronmaksukehitys paljon liittyy siihen, miten 

lentokenttäalue elpyy ja valitettavasti Finnair/Finavia ovat irtisanoneet tuhansia 

työntekijöitä ja näiltä työntekijöiltä saamani viestin perusteella voi olla erittäin vaikea 

saada heitä takaisin näitä koulutettuja ihmisiä siihen tehtäviin, missä he ovat toimineet. 

Sen verran rivakkaa on tämä irtisanomis- ja lomautuspolitiikka ollut. 

Lääkäriin pääsy on yksi niistä asioista, joka liittyy tähän 

ennaltaehkäisevään toimintaan, koska kuten Siru Kauppinen totesi, niin hinta siitä, että 
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 mahdollisia vakavia sairauksia ja niiden hoitoa viivytetään tulee paljon kalliimmaksi 

kuin turvata se ajantasainen terveydenhuolto. Ja minä toivoisin nyt, että tässä näissä 

ratkaisussa, joilla lääkärijonoja pyritään pienentämään ja vähentämään pitkällisen 

odotuksen mahdollisesti tuomia ongelmia, ideologia unohdettaisiin ja me kaikki 

olemme tietäneet jo kauan ratkaisun tähän ongelmaan, joka toki maksaa, mutta 

yksinkertaisesti meidän julkinen terveydenhuoltojärjestelmä ei tällä hetkellä toimi 

kunnolla. Meillä on käytettävissä yksityinen sektori, joka voi tukea ja auttaa tässä 

tilanteessa, jotta saamme nämä poikkeukselliset jonot puretuksi. Toivon, että tämäkin 

mahdollisuus otetaan huomioon, jos todella halutaan nämä jonot purkaa. 

Kiitos. 

1:05:22 Valtuutettu Siri Ahokas 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Näihin oikeastaan edellisiin puheenvuoroihin liittyen, niin puhuttu paljon 

näistä työllisyyteen ja palveluihin liittyvistä asioista ja epäkohdista, niin täytyy nostaa 

esiin tämän poikkeuksellisen koronavuoden aikana oikeastaan kaikilla toimialoilla, 

miten ketterästi kaupunki on pystynyt kuitenkin tiettyjä asioita järjestämään ja 

hoitamaan ja toivon, että tulevalla kaudella me muistetaan myös nämä. Meillä on ollut 

paljon ulkona tapahtuvia toimintoja, etämahdollisuuksia, liikkuvia palveluja vaikkapa 

drive-in-muodossa terveyspalveluissa, niin tämän asian haluaisin nostaa tässä 

keskustelussa esiin. 

Kiitos. 

 

5 § Vuoden 2022 talousarviolaadinnan kehys  

 

1:07:09 Valtuutettu Juha Malmi 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Olen vakaa talouden tasapainottamisen kannattaja ja olen aika usein 

ottanut kantaa näihin talousasioihin. Nyt muutama huomio tästä kehyksestä, joka -

tunnetusti tiedämme, mitä kehys merkitsee, se on hyvin pitävä, muutamia 

epävarmuustekijöitä on, ja sitten talousarvioneuvotteluissa kymmenien tuntien 
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 neuvotteluiden jälkeen saadaan noin 2 miljoonaa lisää rahaa, siis noin promille meidän 

budjetista isojen puolueiden tukemiin hankkeisiin. 

Tässä kehyksessä on huomioitava se, että toimintakulujen kasvu - jos 

otetaan vertailuluvuksi 2022, mille tämä kehys on laadittu ja vertaillaan sitä 

ennusteeseen 2021, ja toimintamenojen kasvu on 1 prosentti tässä vertailussa. 

Edellisvuotena menojen kasvu oli verrattuna 2020, siis tänä vuonna, ennustettu 

verrattuna vuoden 2022 tasoon 6,8 prosenttia. 1 prosentti siis ensi vuonna, aikaisempi 

vertailu noin 7 prosenttia. Tässä on lähes 6 prosentin ero. Mitä se sitten merkitsee 

menojen osalta, niin se ero siinä, kuinka paljon meillä on mahdollisuutta käyttää 

vuoden 2002 menoihin verrattuna tähän vuoteen on pahimmillaan 100 miljoonaa 

euroa. Elikkä kun meidän kasvumme on ollut noin 100 miljoonaa menoissa, 21/20, 

meidän kasvumme on ollut siis 100 miljoonaa, niin nyt se ennuste on noin - oliko se 

35 miljoonaa. Se on kova paikka. Valtuutetuille sehän (-) [1:10:27] merkitsee sitä, että 

menojen kasvujen hillintä täytyy olla jopa enemmän kuin TVO:n aikana, jolloin se 

menokasvu määriteltiin maksimissaan puoleentoista prosenttiin ja nyt se kasvu siis on 

määritelty kehyksessä 1 prosenttiin. 

Olen huolissani tästä tilanteesta. Minä ymmärrän, että talous pitää saada 

kuntoon, mutta en aivan ymmärrä näitä laskelmia ja sitä, että taloustoimikunta, 

kaupungin johto ovat lähteneet liikkeelle vuosikatteesta, joka on ensin määritelty sen 

pohjalta, jotta saadaan se määritelty vuosikate, 94 miljoonaa, on määritelty minun 

mielestäni aika tarkkaan menot. Tällainen budjetin laadinta ei ole kestävää, se ei ole 

realistista, eikä se ole oikeudenmukaista tulevia valtuutettuja eikä myöskään meidän 

kuntalaisia kohtaan. Vihervasemmiston riemu - anteeksi, kunnioitan paljon 

vihervasemmiston kantoja, mutta tämä riemu oli hyvin ennenaikaista tästä 

poikkeusvuodesta ja toivon, että taloutta tarkastellaan jatkossa pidemmällä aikavälillä 

kuin yhden vuoden tulosten perusteella. Vakava paikka. Mikään muu ei saa meitä pois 

tästä tilanteesta kuin työllisyyden nousu, joka edellyttää investointeja, yrityksiä, 

elinkeinoelämän toipumista ja sitä kautta työllistämistä. Toisaalta verotulokehitys on 

se, joka täytyy saada paremmalle tolalle, muuten te olette todella vaikeiden päätöksien 

edessä. Halusin tämän todeta tässä taloudesta, koska nämä luvut, 1 prosentin 

menokasvu versus aiempi 7 prosentin menokasvu, on mielestäni ennusteena 

käsittämätön. 
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 1:13:47 Valtuutettu Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia. 

Jos olen nyt se vihervasemmiston edustaja, niin ilolla vastaan, koska itse 

asiassa valtuutettu Juha Malmin pohdinta oli ihan aiheellista. Tämä budjetin kehys 

tavallaan määrittää leikkausten tarpeen ja tähän koronan haittojen korjaukseen tulee 

käyttää kaupungin omaa rahaa, jos halutaan hillitä kustannusten kasvua ja inhimillistä 

pahoinvointia. Budjetin lähetekeskustelussa vihreät sanoutuivat irti 20 miljoonan 

leikkaustavoitteesta ja verotulot ovatkin sen jälkeen olleet odotettua suuremmat, mutta 

leikkaustavoite on pudonnut 10 miljoonaan. Mutta menot kuitenkin kasvavat muun 

muassa siksi, että resurssit eivät riitä perheiden tukeen ja toimeentulostressi ja 

koronapahoinvointi lisää väkivaltaa ja huostaanottoja. Nämähän ovat kalliita. 

Ikäihmisten kuntoutukseen ei voida palkata paria fysioterapeuttia, jotka vähentäisivät 

kuluja siirtämällä laitoshoidon tarvetta vuosilla. Siis tämähän olisi todella kannattava 

investointi. Lapset eivät opi lukemaan, koska tukea ei ole riittävästi. Siis 10 prosenttia 

lapsista ei opi lukemaan. Tämä lisää koulupudokkaita ja tunnilla turhautuneita 

häiriköitä, eikä tämäkään ole järkevää taloudenhoitoa. Mielenterveysongelmat 

syventyvät, kroonistuvat kallishoitoisiki, koska hoitoon on pitkä jono ja sittenkin kun 

päästään hoitoon, pihistellään terapian saannissa. Neuropsykiatristen lasten ja 

perheiden tukeen, diagnosointiin, hoitoon ei haluta laittaa rahaa ja monen hoitopolku 

menee pieleen ja tuen saa vasta erittäin kalliin huostaanoton kautta. Eli me luodaan 

itsellemme erittäin suurta taloudellista kuoppaa tällaisella. 

Ja sitten vielä investointibudjetista. Mielestäni tässä on priorisoitava 

terveys. Investointibudjettilinjana on ollut se, että uusia kouluja ja päiväkoteja toki 

rakennetaan, mutta tahti on varsin hidas, kun vertaa esimerkiksi Espooseen. Ja ne 

rakennetaan vasta jonkun julkisen kohun kautta aivan liian usein siis nämä terveet 

koulut vanhojen tilalle. Iso ongelma on myös se, että meillä on nämä kalliimmat 

betonikoulut yhä ohjelmassa, ne maksavat 40 prosenttia enemmän kuin nopeammat 

ja halvemmat ja kuivassa rakennetut puuelementtikoulut. Myös hirsikoulut on 

vastatuulessa. Isot säästöt saataisi rakennuttamisen kilpailuttamisella niin, että 

Vantaa voisi hankkia Espoon tavoin näitä valmispaketteja. Tämä pätee myös koulujen 

lisäksi pukukoppeihin, konesuojiin ynnä muihin tällaisiin pienempiin ja niissähän ne 

hintaerot on aika valtavia. Yksilöllisesti toteutettu arkkitehtuuri on luksusta, mutta se 

on myös todella kallista kaupungin rakennuttamana. Priorisoisin rakentamisessa ja 
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 korjaamisessa lasten terveyden. Merkittävän ja sietämättömän terveysriskien 

sisäilmaongelmat tulee korjata tai väistötilat hankkia ennen kuin kaavaillaan hienoja 

ratoja tai pytinkejä. Korjaamisessa säästettäisiin miljoona sillä, että korjattaisiin heti 

kuntoon, poistettaisiin märät villat ja rakenteet sekä kosteuden lähteet. Tätä 

suosittelee myös alan tutkijat. 

1:17:14 Valtuutettu Anniina Kostilainen   

No niin, jokohan kuuluisi. 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

Kiitos, puheenjohtaja. Tässä vähän pientä teknistä haastetta, minulla 

hävisi kokonaan äsken täältä toi puheenvuoropyyntöboksi täältä Teamsista, mutta 

ehkä tästä selvitään kunnialla. 

Tässä tuli vähän ehkä yllättäenkin tämä oma puheenvuoro. Odottelin, että 

täältä tulee suuria palopuheita ennen kuin pidän oman puheenvuoron, mutta olemme 

tässä jo viimeisen puolen vuoden aikana ottaneet useassa yhteydessä kantaa siihen, 

että kaupungin talousarviossa tulee huolehtia siitä, että pystymme koronan 

aiheuttamia kustannuksia jollakin tavalla kattamaan ja myöskin tarjoamaan sellaisia 

palveluja kuntalaisille, mitä he todella tämän vaikean vuoden tai puolentoista vuoden 

jälkeen tarvitsevat. Ja siksi jätämme tähän asiakohtaan pöytäkirjalausuman, joka 

kuuluu seuraavasti: 

”Uudelle valtuustolle on annettava heti valtuustokauden alussa selvitys 

siitä, miten koronan aiheuttama hoito-, koulutus-, sekä muu palveluvelka saadaan 

kurottua kiinni. Selvitykseen tulee sisällyttää myös arvio lisärahoituksesta, jolla 

toimenpiteitä voidaan käynnistää jo syksyllä 2021.” 

Ja tämä täysin vastaava pöytäkirjalausuma on jätetty myös 

kaupunginhallituskäsittelyn yhteydessä ja tässä korostan sitä, että on erittäin tärkeää 

nimenomaan huomioida myös tämä lisärahoitus, jotta saadaan toimet heti syksyllä 

2021, koska vain siten saamme tulevalle syyskaudelle myöskin tukea kouluihin, jos 

sitä tarvitaan erityistä lisätukea. 

Kiitos. Tämä on jätetty tuonne SharePointiin ja sieltä on myöskin 

kirjallisesti nähtävissä. 
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 1:19:14 Valtuutettu Sirpa Kauppinen  

Kiitoksia. 

Koska noudatan valtuustovaliokunnan ohjetta puheiden pituudessa, niin 

pieni pätkä vielä. Haluan kommentoida valtuutettu Malmin esiin nostamia ikäihmisiä, 

kun hän aiemmassa kohdassa nosti. Jo ennen koronaa vuosittain 200 ikäihmistä päätti 

päivänsä oman käden kautta ja nyt äärimmäisessä yksinäisyydessä kahlattu talvi 

mielestäni vaatisi siitä, että myös tähän panostetaan. Panostetaan yhdessä 

kolmannen sektorin kanssa, panostetaan yhdessä omien toimijoiden kanssa, mutta 

tilanne on pelottava. Minäkään en tarkoita sitä, että pitäisi velkaantua holtittomasti, 

mutta niiaaminen velan puolelle nyt ja ehkä ensi vuodella on kannattavaa, kun on kriisi, 

jossa huomattavasti suuremmat kustannukset pitäisi haltsata pois. Ja tämä 

kuntapuolen leikkauksesta tunnettu konsultti Laesterä sanoi Vantaasta, että se on jo 

luille kaluttu. Ollaan todella tilanteessa, missä säästöt synnyttävät merkittävämpiä 

kuluja ja tähän meillä ei pitäisi olla varaa. 

Ja sitten vielä paikallisten yrittäjien tukemisesta. Kaupungin tulisi 

huomioida nyt hankinnoissaan ja hankkeissaan ja kaikessa semmoisessa 

toiminnassaan, että saadaan näitä vantaalaisia pieniä paikallisia toimijoita, yrittäjiä 

tuettua sillä, että ne kilpailutukset pilkotaan semmoisiksikin, että pienetkin pystyvät 

näihin osallistumaan. 

1:21:07 Valtuutettu Jussi Saramo 

Kiitos. 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Varmaan pidän sitten syksyllä semmoisen puheenvuoron, missä menen 

enemmän substanssiin ja puhun ihmisten, vantaalaisten hyvinvoinnista, mutta jos nyt 

ihan vaan puhutaan pelkästään taloudesta. Niin kun tiedetään, miten oppiminen aina 

rakentuu sen aiemmin opitun päälle ja sama itse asiassa sote-puolella toimii, että jos 

sairaudet jätetään hoitamatta, niin ne kertyy ne ongelmat ja kasautuu ja kroonistuu ja 

se tulee kyllä todella kalliiksi. Eli jos me halutaan kestävää tulevaisuutta, niin me 

otetaan iloiten vastaan valtiolta hyvän hallituksen ja hyvien ministereiden jakamat avut 

sinne niiden vajeiden paikkaamiseen ja samalla sitten käytetään mielellään myös 
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 omaa rahaa, eikä ainakaan leikata toisesta päästä, jotta me saadaan mahdollisimman 

nopeasti kaikki taas mukaan tähän. Koska jos näin ei tehdä, niin se tulee todella 

kalliiksi, kun me syrjäytetään vantaalaisia. 

Sinänsä talouden iso kuvahan näyttää todella hyvältä, tällä hetkellä 

paremmalta, kun vielä puoli vuotta sitten ajateltiin, että valtionkin velkaantuminen 

menee joskus vuosikymmenen loppupuolelle ennen kuin se kääntyy. Nyt näyttää siltä, 

että velka vähenee jo 2025. Vantaa on joka tapauksessa tässä voittajien kelkassa. 

Työllisyys paranee huimasti. Meidän ongelma on nyt se lentokenttä ja kyllä minä 

uskon, että se lentokenttäkuviokin tässä, kun koronasta ruvetaan pääsemään, niin 

päästään siihen nopeaan kasvuun mukaan ja ollaan joka tapauksessa tässä 

metropolialueella, että nyt pitää vähän kekkosmaisesti kysyä, että onko meillä malttia 

vaurastua. Toisin päin käännettynä myös, että onko meillä malttia olla syrjäyttämättä 

vantaalaisia ja köyhtymättä. Toivon, että on. Ja kyllä vielä sitten syksyllä, kun tähän 

palataan, tätä kutsutaan nyt tekniseksi kehykseksi, niin luotan, että meillä on sitten 

varaa myös ja halua investoida Vantaan tulevaisuuteen. 

Kiitos. 

1:23:25 Valtuutettu Sakari Rokkanen  

Joo. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Vihreiden pöytäkirjalausuma kuulosti jotenkin etäisesti tutulta ja 

juolahtikin mieleeni, että se taisi olla valtuuston yhteinen pöytäkirjalausuma, mikä me 

jätettiin tilinpäätöksen yhteydessä ja silloin nimenomaan korostettiin sitä, että kun se 

on valtuuston yhteinen ja tehtiin se silloin toukokuussa jo, niin se antaisi tavallaan 

semmoista hyvää - hyvän, selkeän viestin meiltä valtuutetuilta, että virkamiehet 

valmistelisivat asioita nyt uudelle valitulle valtuustolle ja uusia valittua valtuutettuja 

varten. Mutta jos nyt se sama pöytäkirjalausuma halutaan tähän kehyspäätöksenkin 

liittää, niin tässä vaiheessa, kun me nyt kerran ollaan vastaavan sisältöinen 

pöytäkirjalausuma yksimielisesti jo jätettykin, niin varmaan voisi olla ihan perusteltua, 

että todetaan tässä vaan, että kaikki ryhmät jätämme uudestaan tämän yhteisen 

pöytäkirjalausuman, minkä myötä varmasti kaikille tulee selväksi valmistelussa, että 

mikä on tämän tehtävänsä jättävän valtuuston perintö seuraavalle valtuustolle. 
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 Elikkä puheenjohtaja, kokoomuksen valtuustoryhmä yhtyy tähän 

pöytäkirjalausumaan, joka on identtinen kuin tilinpäätöksen yhteydessä jätetty ja voisi 

varmaan olla silloin selkeintä, että kirjataan se koko valtuuston yhteiseksi tahtotilaksi. 

1:24:56 Valtuutettu Maija Rautavaara 

Hyvä, kiitoksia. 

Arvoisa puheenjohtaja. 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

Hyvä, kiitoksia. 

Tässä nyt tässä kehyskeskustelussa minä ajattelen, että haluan nostaa 

esille senkin, mikä vaikuttaa Vantaan talouteen, että millä tavalla meidän yritykset, 

millä tavalla meidän vantaalaiset yritykset voi, se vaikuttaa talouteen ja se vaikuttaa 

hyvinvointiin. Ja sitten ehkä tässä tärkeää on nostaa myös tämä tapahtuma-alan 

yritykset, joita Uudellamaalla on 1500 ja Vantaalla tämä on nyt tämmöinen - perustuu 

vähän hataraan muistikuvaan, mutta noin 400 yritystä olisi Vantaalla. Ja kun 

järjestetään tapahtumia, kun järjestetään muuta toimintaa, niin silloin tuettaisiin 

vantaalaisia yrityksiä, sitä vantaalaista osaamista. Se toisi sitten Vantaalle sitä 

vaurautta siltä osin ja myöskin sitten parantaisi vantaalaisten yrittäjien hyvinvointia. Ja 

ihan siis tämmöisenä tärkeänä ehkä tähän liittyen, varmasti olettekin siihen tietoon jo 

törmänneet muualla, mutta nämä Uudenmaan yritykset, joita on 1500, siellä on 10 500 

vakituista työpaikkaa ja liikevaihto on 1,25 miljardia. Niin sillä on tosi suuri merkitys se, 

että kuinka oikeasti näitä tapahtuma-alan yrityksiä tuetaan, kuinka niitä kannustetaan 

ja kuinka niitä otetaan mukaan toimintaan ja että vantaalaiset käyttäisivät sitten 

vantaalaisia yrityksiä. 

Kiitoksia. 

 

7 § Asemakaavan muutos ja tonttijako 002443, 14 Varisto / Variston 
sähköasema 

 

1:28:43 Valtuutettu Sveta Silvennoinen-Hiisku 

Kiitos, puheenjohtaja. 
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 Hyvät valtuutetut. 

Vantaan kaupunki hakee uuden sähköaseman kaavoittamista Varistoon 

Matkatielle lähivirkistysalueelle. Ja vaikka kyseessä on tärkeä hanke, emme voineet 

vihreinä jättää huomiotta Suomen luonnonsuojeluliiton, Uudenmaan ELY-keskuksen 

ja paikallisten asukkaiden muistutuksia ekologisen viheryhteyden kaventamisesta. 

Meidän on vaikea hyväksyä se, että sähköasema ja muuntaja rakennetaan keskelle 

ekologisen yhteyden pullonkaula-alueen ainoita säilyneitä metsiä ja käytännössä 

asemakaava-alueen viheralueelta, melkein puolelta. Liian kapea ekologinen käytävä 

ei enää pysty palvelemaan tarkoitusta. Tulevaisuudessa yleiskaavaan merkattu 

kaupallisten palveluiden alue tulee kaventamaan sitä ekologista yhteyttä entisestään. 

Ja vaikka tällä alueella ei ole selkeitä luonnon arvoja, se kuitenkin tuottaa sekä 

luonnolle että kaikille asukkaille tärkeitä ekosysteemipalveluita ja se on tärkeä 

biodiversiteetin turvaamisen kannalta. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on 

noussut sekä Suomen että EU:n ympäristöpolitiikan prioriteetteihin. Yleiskaavan 

kehittämisvaiheessa on monesti nostettu esiin sekä kaupungin omissa esittelyissä että 

erilaisissa medialähteissä, että Vantaan yleiskaava turvaa sekä laajempia ekologisia 

runkoyhteyksiä että pienen mittakaavan paikallisia yhteyksiä, jotka pitävät huolta 

luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Ja kun ekologiset runkoyhteydet on 

kerrankin määritelty yleiskaavaan, on erittäin surullista, että heti yleiskaavan 

hyväksymisen jälkeen yleiskaavan määräyksiä yritetään jotenkin vesittää. Uuden 

yleiskaavan karttaan on piirretty tässä kohdassa myös viherkansimahdollisuus, mutta 

sitäkin on entistä vaikeampaa toteuttaa, kun viheralueen koko supistuu. 

Toivoisin, että tässä tapauksessa yritetään löytää balanssi 

luonnonsuojelun ja hyötyjen välille. Ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa vihreä 

ryhmä esitti asemakaavan palauttamista valmisteluun, mutta hävisimme äänestyksen. 

Kuitenkin koko lautakunta, siis koko lautakunta oli sitä mieltä, että pitää kehittää 

keinoja vahvistaa ja parantaa ekologista runkoyhteyttä ympäröivillä alueilla ja jätti tästä 

yhteismielisen pöytäkirjalausuman. Nyt kun asemakaavamuutos vihdoin hyväksytään 

ja ekologinen yhteys kaventuu sen myötä, on erittäin tärkeää pitää huolen siitä, että 

lautakunnan toive oikeasti toteutetaan. Haluaisin samassa yhteydessä myös kysyä 

virkamiehiltä, oliko jo tässä vaiheessa mietitty sopivia keinoja. Olisi hyvä saada 

vastauksen, nyt tai myöhemmin. Mutta haluamme nostaa esille vielä kerran 
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 kaupunkisuunnittelulautakunnan toiveen, joten esitämme vihreänä valtuustoryhmänä 

seuraavan pöytäkirjalausuman Variston kaavaan, joka kuuluu seuraavasti: 

”Ympäröivillä alueilla tulee vahvistaa ja parantaa ekologista 

runkoyhteyttä.” 

Ja toivon, että myös muut ryhmät liittyisivät tähän pöytäkirjalausumaan. 

Kiitos. 

1:32:30 Valtuutettu Anniina Kostilainen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Kiitos Sveta Silvennoinen-Hiiskulle erinomaisesta puheenvuorosta, joka 

hyvin avasi tätä lautakuntakäsittelyä. Tässä nyt omassa viimeisessä 

valtuustokokouksessa voi ehkä tällaisen historiakatsauksen pitää, niin kuin Jukka 

Hakolla oli aikanaan tapana. No, itselläni ei ole niin pitkä ja ansioitunut valtuustoura, 

mutta jonkin verran kuitenkin, 3 kauden kokemuksella vähän muistoja. 

Niin kauan kuin olen itse saanut olla mukana valtuustotyöskentelyssä, 

olemme hyväksyneet kaavoja, jotka jollakin tavalla pohjautuvat viheralueiden 

nakertamiseen. Ja joka kerta, kun tästä viheralueiden nakertamisesta on huomautettu, 

niin vastaus on kuulunut, että juuri tämän kaavan kohdalla voimme lipsua 

periaatteistamme. Siis periaatehan on se, että viheralueita ei nakerreta. Eli voidaan 

lipsua periaatteesta esimerkiksi siksi, koska viheralue ei ole viihtyisä tai se ei ole 

erityisen merkittävä luonnon näkökulmasta tai virkistyksen näkökulmasta, sillä ei ole 

merkittäviä ekologisia arvoja, se ei ole uhanalaisten lajien koti, tai koska viheralue 

tulee korvautumaan toisaalla. Yhtään ainutta kertaa 3 valtuustokauden aikana en ole 

nähnyt esitystä siitä, missä ja miten nämä kuristettujen ja kutistettujen viheralueiden 

pinta-alat ja luontoarvot korvataan. En ainuttakaan kertaa. Se muutos, mikä on 

tapahtunut, niin nykyään yleensä kaavateksteissä otetaan kantaa siihen, että nyt 

valitettavasti tässä tapauksessa tämä viheralue vähän kutistuu, mutta aikaisemmin 

siitäkään ei juurikaan välitetty. Tässä kyseisessä kaavassa, kuten niin monessa 

muussakin kaavassa todetaan, että kaava on välttämätön, että rakennushanke on 

tarpeellinen, eikä siitä voi tinkiä. Ja näin varmasti usein onkin. Mutta välillä tulee 

mieleen, että olisiko tämä kuitenkin sellainen helppo tapa päästä yli siitä tosiasiasta, 
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 että meillä ei itse asiassa ole toimivia työkaluja, joitten avulla voidaan arvioida kunkin 

hankkeen kohdalla, miten turvataan luontohyödyt, joita kaupunkiseutumme meille 

tarjoaa. 

Olemme tänään jättämässä valtuutettu Silvennoinen-Hiiskun kanssa 

aloitteen siitä, että Vantaalle laadittaisiin biodiversiteettistrategia, eli luonnon 

monimuotoisuutta ja luonnon kaupungille tarjoamia hyötyjä vahvistava strategia. 

Toiveemme ja viestimme tulevalle valtuustolle on, että tämän strategian laatiminen 

käynnistettäisiin ja että sen yhteydessä tarkasteltaisiin, minkälaisia työkaluja näihin 

kinkkisiin kaavavalmisteluihin voitaisiin kehittää. Ja toivomme toki myös, että annatte 

tänään tukenne tuolle aloitteelle, jotta asian valmistelulla olisi vanhan valtuuston vahva 

mandaatti ja se sitäkin kautta etenisi tulevassa käsittelyssä. 

Ja totean vielä tähän, että tuo äsken jätetty pöytäkirjalausuma on hyvä 

esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun joudutaan jokaisen yksittäisen kaavan kohdalla 

erikseen miettimään, että kuinka nyt ratkomme taas tämän viheralueen nakertamisen. 

Tässä tapauksessa se ehkä ratkeaa sillä, että haetaan siitä lähiympäristöstä korvaavia 

ja viheryhteyksiä vahvistavia alueita, mutta aina se ei ole mahdollista, joten me 

todellakin tarvitsemme näitä työkaluja jatkossa myöskin yleiskaavan toteuttamisen 

tueksi. 

Kiitos. 

1:36:28 Valtuutettu Minna Räsänen  

Kiitos, puheenjohtaja. 

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä yhtyy vihreän valtuustoryhmän 

pöytäkirjan lausumaan ekologisten runkoyhteyksien kehittämisestä ja 

vahvistamisesta. 

Ei muuta. 

1:37:09 Valtuutettu Sirpa Kauppinen  

Kiitoksia, puheenjohtaja. 

Yksi tosi tärkeä asia näitten kaavojen kanssa - kiitos Anniina Kostilainen 

todella hyvästä historiallisesta katsauksesta, tämä on oikein hyvä ja siellä tosiaan 

pääsee allekirjoittamaan sen aloitteen. Mutta semmoinen asia, että kun meillä on tullut 
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 yleiskaavastakin semmoisia valituksia jopa ELY-keskukselta, että ei ole huomioitu - 

että se on ristiriidassa luonnonsuojelulain kanssa, niin toivoisin myöskin sitä, että 

käytetään erityistä huomiota tulevaisuudessa sitten myöskin siihen, että huomioidaan 

se luonnonsuojelulaki ja ettei sitten tarvitse käräjillä istua tai muuta ja ennen kaikkea 

saataisiin ne arvokkaimmat luontokohteet suojeltua. Tuossa tärkeää on myös se, että 

tehdään ne luontokartoitukset tosi hyvin, että näissäkin on ollut puutteita, kun 

katsotaan tätä historiaa. Niin tähän tulisi kiinnittää parempaa huomiota. 

 

 

8 § Vastaus Antero Eerolan ja 26 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan 
liittyminen maailman ikäystävällisten kaupunkien verkostoon 

 

1:40:10 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Ensinnäkin ehkä tässä yhteydessä voi olla sopivaa onnitella valtuutettu 

Kimmo Kiljusta merkkipäivän johdosta. Hänhän on ollut hyvin ansiokkaasti työssään 

sekä valtuustossa että eduskunnassa ja muutenkin julkisuudessa pitänyt yllä 

ikäihmisten asioita Ikäihmisten asioita. 

(Välihuuto.)  

Pitänyt yllä, pitänyt esillä myös ikäihmisten asioita ja hänellä oli myöskin 

hyviä huomioita tuossa puheenvuorossaan valtuuston kokouksen alussa siitä, että 

kuinka häilyvää tämä tavallaan tämä ikäihmisen ja ikääntymisen käsite nykyään on. 

Joskus aikaisempina vuosikymmeninä 70 oli korkea ikä, nykyään sitä ei nyt sellaisena 

oikeastaan enää voi pitää, koska myöskin ikäihmisten toimintakyky on lisääntynyt ja 

todella siis useilla kymmenillä vuosilla on ihmisten keskimääräinen odotettavissa oleva 

elinikä noussut ja se on tietysti hyvä asia. Eli tällainen jako tavallaan siihen, että meillä 

on huoltajia ja huollettavia ja kun ihminen vanhenee, niin hänestä tulee huollettava ja 

taakka, niin se on aika myöskin julma ajattelutapaa ja sellainen tavallaan ajattelutapa, 

joka lähtee siitä, että meillä pitäisi ikään kuin (-) [1:41:46] sydämen paikalla olla vaan 

lompakko. Ja tietysti samalla voi ehkä todeta sen, että myöskin hyvin harvat 

ikäihmisistä, hyvin harvoista heistä voidaan sanoa, että he ovat vanhuksia, koska 
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 vanhukseksi tulemiseen liittyy tietysti sitten se, että myöskin erilainen palvelutarve 

kasvaa, kun oma toimintakyky heikkenee. Silti on tietysti semmoisia asioita, jotka 

yhdistävät ikäihmisiä ja jotka ovat asioita, joita myöskin hyvä kunta ottaa huomioon. 

Ja siinä tietysti ajatellaan tällaisia asioita kuin esteetön liikkuminen, hyvät 

kulttuuripalvelut ja harrastustoiminta, erilainen toimintakykyä ylläpitävä liikunta, ja 

sitten myöskin voi sanoa, että tällainen urbaani yksinäisyys on myöskin ikäihmisten 

kohdalla, ei pelkästään heidän kohdallaan, mutta erityisesti ikäihmisten kohdalla 

kasvava ongelma. Ja kaikkiin näihin kysymyksiin voitaisi tavallaan semmoisella 

kokonaisvaltaisella otteella puuttua silloin, kun meillä olisi tavallaan tämmöinen 

strategia ja ohjelma siihen, että millä tavalla ikäihmiset huomioidaan paremmin 

kaupungin toiminnassa. Ja tässä työssä ikään kuin yksi väline voisi olla se, että Vantaa 

liittyy muutaman muun suuren suomalaisen kaupungin esimerkin mukaisesti 

ikäystävällisten kaupunkien verkostoon. Ja niin kuin tästä aloitevastauksesta käy ilmi, 

niin tähän asiaan kaupunginhallitus on ottanut myönteisen kannan. Tätä on käsitelty 

myöskin tuolla toimialajohtoryhmässä ja vanhusneuvostossa ja näyttäisi siltä, että 

kaupunginhallitus sitten myöhemmin käynnistää tämän liittymisprosessi. 

Eli olen tyytyväinen tähän aloitevastaukseen ja Vantaa tavallaan 

lähtemällä mukaan tällaiseen hankkeeseen, tämmöiseen globaalin hankkeeseen, niin 

voi osoittaa sen, että meillä on tilaa kaikenikäisille ihmisille ja että Vantaa on 

ikäystävällinen kaupunki. 

1:44:25 Valtuutettu Tarja Eklund 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Tämä aloitehan on tietenkin ihan hyvä ja tuosta valtuustovastauksesta jo 

käy selville, että kaupunkihan on jo käynnistänyt tavallaan tämän aloitteen tämän 

yhtymisen tähän hankkeeseen jo aikaisemmin. Elikkä siinä mielessä tietysti on ihan 

hyvä, että aloitteen kautta näin muistutettiin tästä asiasta. Ja itse haluaisin tässä 

nostaa nyt esille tähän asiaan sopivan erittäin hyvin aloitteen tuosta muistisairaiden 

Omakylä-hankkeesta, jonka valtuusto on hyväksynyt ja nyt siitä ei ole kuulunut pitkiin 

aikoihin tässä mitään ja kyllä edellytän, että nyt ryhdytään myöskin tätä hanketta 

viemään eteenpäin ja sopii erittäin hyvin juuri tähänkin aloitteeseen, tähän 

ikäystävällisen kaupungin hankkeeseen. Ja odotan kyllä, että nyt perustetaan 

jonkunlainen ryhmä tässä syksyllä jo tätä hanketta edistämään, että me olemme sen 
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 kuitenkin valtuustossa kaikki hyväksyneet. Muistisairaudet lisääntyy yhä edelleen 

valtavasti ja me tarvitsisimme tämmöisen pilottihankkeen kyllä ihan hetimmiten, että 

toivoisin, että tähän myöskin sitten syksyllä paneudutaan ihan toden teolla. 

1:45:54 Valtuutettu Jenni Chen  

Joo. 

Kiitoksia, puheenjohtaja. 

Ja myös kiitoksia valtuutettu Antero Eerolalle, että teki todella hyvän 

aloitteen. Vanheneminen koskee jokaista ja se on hyvin tasavertainen asia, se tulee 

kaikkien eteen jonakin päivänä. Täytyy myöskin miettiä, että millaisen vanhuuden itse 

tulee elämään ja myöskin se, että millainen vanhuus halutaan muille, niin se myös 

halutaan itsellemme. Niin on tosi tärkeää, että vanhukset - ikäihmiset, ei vanhukset, 

anteeksi jos loukkasin jotakuta tässä sanallani - että saavat elää hyvää elämää 

myöskin työelämän jälkeen. Se, että ihminen on antanut työpanoksensa ja sitten kun 

jää eläkkeelle, niin on sitä oikeaa aikaa toteuttaa omia semmoisia haaveita, mitä ei ole 

sitten työaikana ehtinyt tehdä, ja myöskin se, että kun ihminen jää eläkkeelle, niin 

hänellä riittää vielä terveyttä ja voimia myöskin matkustaa ja tehdä niitä asioita, mitä 

juuri ei nuorempana pystynyt tai mitä ei yhteiskunta kyennyt tarjoamaan. Niin että se, 

että kun on näitä hyviä palveluja, on verkostoja, me tiedämme, että hyvän elämän 

tärkein asia on toiset ihmiset, ystävät ja rakkaus, ja siinä ikäihmisten ehkä tärkein asia 

on se, että heillä on ympärillä ihmisiä, joiden kanssa voivat jakaa elämää ja muistoja. 

Ja se on tärkeää, että me kaupungit yhdessä verkostoidutaan ja ollaan 

sillanrakentajina näille ikäihmiselle. Se on ehkä minusta se kaupungin ja meidän 

muidenkin luottamushenkilöiden tärkeä tehtävä, että kiitos Anterolle tästä aloitteesta. 

1:47:45 Valtuutettu Kimmo Kiljunen  

Puheenjohtaja. 

Ihan ensimmäiseksi haluan kiittää valtuutettu Eerolaa sekä tästä 

aloitteesta, joka on johtanut hyvään tulokseen, mutta myöskin niistä sanoista, jotka 

osoititte minulle. Ja siihen puheenvuoroon, jonka tuossa kiitospuheessa, kun sain 

kaupungilla tämän huomionosoituksen, niin viittasin - välittömästi nousi ajatus sillä 

tavalla, että kun valtakunnan hallitus, nykyinen hallitus on luonut erittäinkin kattavan 

ohjelman ikäihmisten asioinnin edesauttamiseksi valtakunnan tasolla, niin olisiko 

paikallaan luoda myöskin Vantaalla selkeä semmoinen ohjelmallinen tavoitelistaus 
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 niistä asioista, joita muun muassa Eerola omassa puheenvuorossaan ja myöskin muut 

valtuutetut omissa puheenvuoroissaan toivat esille sekä toimintaohjelmamielessä että 

sitten teemamielessä. Tämä yksinäisyysteema on erittäin iso kysymys. Se on itse 

asiassa ehkä Suomen suurin kansantauti, kun tästä COVIDista nyt selvitään, niin on 

tämä yksinäisyys. Ja kun me tiedämme - Suomen suurin sinkkuryhmähän on yli 65-

vuotiaat naiset, joista ei paljon puhuta, kun sinkkuudesta puhutaan. Se on kuitenkin 

fakta ja siihen nimenomaan kaupunkialueilla liittyy monentyyppisiä ongelmia. Syrjintä 

monissa muodoissaan on olemassa oleva ilmiö, en lähde niitä luettelemaan. 

Digitaalisuudesta usein on puhuttu, ihmiset putoavat kyydistä pankkipalveluista ja niin 

edelleen. Eli toimeentuloasiat ovat myöskin, meillä on eläkeläisille tiettyjä helpotuksia 

suunniteltu ja toteutettukin ja voisi tehdä kattavamman ohjelman siitä, mitä tässä 

tuotaisiin esille. Onneksi olkoon (-) [1:49:28] kaupunki liittyy tähän ikäystävällisten 

kaupunkien verkostoon, se on hieno askel. Ehkä minulla pienenä pontimena tälle 

puheenvuorolle oli myöskin se, että voisimmehan me ottaa täällä Vantaallakin 

käyttöön sen, mikä Haminan kaupungissa on otettu käyttöön, kun siellä on ryhdytty 

liputtamaan tämmöisinä kansainvälisinä vuosipäivinä, niitä on siellä 25. Minä 

ehdottaisin tänne Vantaalle pohdittavaksi ehkä osaksi tuota ikäihmisten ystävällistä 

kaupunkiohjelmaa sitä, että kun kansainvälinen ikäihmisten päivä on 1. lokakuuta, se 

on nimenomaan kansainvälinen ikäihmisten päivän ja siitä alkaa myöskin vanhusten 

viikko Suomessa, niin Haminassa on kehitetty lippu, joka kuvaa tätä ikääntymisen 

ilmiötä ja kyllä se on lainattavissa tänne Vantaalle myöskin, että 1. lokakuuta tuossa 

kaupungintalon edustalla voisi liehua ikäihmisten kansainvälisen päivän merkeissä 

lippu vähän samalla tavalla kuin Helsingin kaupungintalolla, Seinäjoella ja muualla 

Pride-päivänä liehuu Pride-lippu. (-) [1:50:30] Vantalla sitä samaa käytäntöä. Eli 

lippusymboliikoilla me voimme osoittaa tätä suvaitsevaisuuttamme ja 

solidaarisuuttamme ja tässä tapauksessa ikäihmisten huomiointia. Asetan tämän 

pohdittavaksi. 

Kiitos. 

1:50:50 Valtuutettu Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja iästä ja ikäihmisistä. Kyllä vanhus-

sana on ihan hyvä, koska se tulee vaan iän mukana ja on ihan kunnioitettava asia. 
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 Mutta haluaisin puuttua tässä yhteen asiaan. Olen sitä mieltä, että kannattaisi käydä 

Hollannissa katsomassa, minkälaisia ovat ihan oikeasti nämä muistisairaiden kylät. 

Olen itse käynyt siellä ja niistä kannattaa ottaa hiukan mallia, koska ne ovat toimineet 

pitkään ja sellaista kehittämistä pitää meitäkin tehdä. Olen itse sitä mieltä, että 

esimerkiksi vanhusten ja muistisairaiden kohdalla tämmöinen normaali, hyvä arki on 

sitä parasta, mitä voidaan tehdä. Kimmo Kiljunen toi tässä esiin aika monia seikkoja, 

joita pitää ottaa huomioon ja olisin nyt sitä mieltä, että Vantaalta kannattaisi jonkun 

ryhmän asiantuntijoita ja myös luottamushenkilöitä käydä katsomassa näitä 

muistisairaiden kyliä ja ryhtyä ihan oikeasti meillä kehittämään Vantaalla näitä asioita. 

Minusta valtuutettu Chen sanoi aivan hienosti sen, että meidän pitää kehittää 

vanhusten palveluja ja myös muistisairaiden palveluja sillä tavalla kuin me itse 

haluaisimme itsellemme näitä palveluja tarjottavan. Tässä on aika paljon haastetta ja 

tekemistä. 

Kiitoksia. 

1:52:30 Valtuutettu Mika Niikko 

Joo. 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Otin tämän puheenvuoron tässä yhteydessä, kun haluan kiittää kaikkia 

valtuutettuja tästä 4 vuodesta ja on ollut kiva tehdä työtä täällä kanssanne. Osahan 

tästä meidän porukasta vaihtuu nyt, aika osakin, taisi olla jopa 40 prosenttia, mitä se 

oli se prosentti, jota vaihtuu valtuutettuja Vantaallakin. Ja hyvä on ollut tehdä työtä, 

että hyvin värikästä kieltä ollaan välillä käytetty, mutta hyvin tultu toimeen ja 

kunnioitettu toisia alusta loppuun asti, että se on ollut tosi mukava. Meistä nyt tässä 

suurin osa kuitenkin jatkaa, niin tähän tematiikkaan, kun puhutaan näistä ikäihmisistä, 

niin haluaisin tuoda yhden näkökulman tähän esille, mitä tässä nyt ei tullut vielä 

mainittua. Niin nyt kun meillä kaikilla kuitenkin - uskoisin yhtäläinen tahto kehittää näitä 

vanhusten ja ikäihmisten toiminnallisuutta ja palveluita ja ehkäistä sitä yksinäisyyttä, 

niin parhaimmat toimijathan varmasti joustavasti taloudellisesti toimii järjestöt, kolmas 

sektori ja järjestöt, seurakunnat ja mitä näitä nyt sitten löytyykin siltä puolelta. Ja nyt 

jos suunniteltaisi jotain toimintaohjelmaa tai jonkunnäköistä tämmöistä konkreettista 

tapaa, millä me saadaan esimerkiksi sitä yksinäisyyttä ehkäistyä ja toiminnallisuutta 

lisättyä, niin olisiko hyvä - tai heitän tietysti kaupunginjohtajalle vinkiksi, tai meille 



  

 

23 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
15.6.2021 

 päättäjille pohdittavaksi sitä, että voisiko tehdä tämmöisen työryhmän tai jonkun muun, 

joka suunnittelisi yhdessä näitten toimijoiden kanssa ja sitten katsottaisi sen mukaan, 

miten siihen mennään. Nämähän on aika taloudellisesti edullisia toteuttaakin, kuten 

tuossa seuraavassa Eerolan aloitteessakin tulee esille, nämä ikäihmisten parissa 

tehtävät palvelut, että nämä Havurastit ja nämä Myyrastit, niin on toteutettu (--) 

[1:54:28] rahoituksella tätä asiaa, kaupunki on ollut osana sitä mukana, niin ei tämä 

sinänsä paljon maksakaan. Tämähän nyt on vaan poliittinen tahtotila, pitäisi osoittaa 

kaikilla siinä, että tällainen vaan laitettaisi liikkeelle. 

Eerolaa täytyy kiittää tässä vaiheessa, on hyvä kiittää kollegaa silloin, kun 

kiitoksen aika on ja niin tämä kuin se seuraavakin aloite on erittäin hyvä ja 

kannatettava. Sitten tietysti kollega Kiljuselle täytyy sanoa, että tämä lippuajatushan 

on hyvä juttu. Se tietysti on sitä helppoa symboliikkaa, millä me voidaan ehkä se 

konkreettinen työ ohittaa nostamalla lippusalkoa ja pitämällä pari juhlapuhetta. Se on 

hyvä, jos se johtaa johonkin, että muuten niillä lipuilla ei tee yhtään mitään. Sitten jos 

tätä lippuideologiaa ruvetaan laajentaa laajemmin, niin jos lähdetään Pride-lippua 

nostaa salkoon, niin sitten nostetaan ristilippu salkoon seuraavaksi kanssa, enkä 

tarkoita Suomen lippua, jossa on risti, vaan sitten vaan sitten kaikki muutkin hyvät 

tematiikat voisi ottaa esille. Toivoisin, että Vantaalla kuitenkin pidättäydytään 

semmoisissa sopivuuden rajoissa näissä asioissa, eikä lähdetä asettamaan ainakaan 

kovin suuria vastakkainasetteluja missään asiassa. 

Mutta tämä aloite oli erittäin hyvä ja soisin, että nyt se valtuustoryhmä 

tulevana kautena ottaisi tämän jollakin tavalla huomioon sitten konkreettisemmin. 

Kiitos. 

1:55:54 Valtuutettu Minna Kuusela  

Joo. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Tämä on hyvä aloite. Niin kuin tässä on todettukin, niin tämä asia joka 

tapauksessa etenee jo. Tässä äsken Mika Niikko puhui tästä järjestöjen ja kolmannen 

sektorin toimijoitten mukaan ottamisesta, niin voin sen verran kertoa itse asiassa 

vähän ilouutista. Niin kuin ehkä monet saattaa tietääkin, niin ympäristöministeriöllähän 

on tämä ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma tai toimenpideohjelma, mikä nyt 
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 on vuoteen 2022 käynnissä ja siellä on tällä hetkellä sellainen osuus käynnissä, että 

siellä nimenomaan ympäristöministeriö selvittää järjestöjen osuutta. Se on toki lähinnä 

asumisen liittyen, mutta siinä on muistiyhdistyksiä ja muita toimijoita myös mukana. 

Eli selvitetään näitten järjestöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen ja poliittisten 

eläkeläisjärjestöjen, heidän mahdollisuuksia nimenomaan toimia tässä kentällä ja 

heidän toiveita ja rahoitusmahdollisuuksia ja sen semmoista ja kenties jotain 

yhteishanketta. Tiedän sen takia, koska olen mukana siinä projektissa tekemässä 

näitä haastatteluja. Hirmuisen tärkeä asia ja toivottavasti sitten tuleva valtuustoryhmä 

pystyy tätä myöskin Vantaalla omalta osaltaan edistämään. Ollaan tärkeitten asioitten 

äärellä. 

Kiitos. 

1:57:37 Valtuutettu Sirpa Kauppinen  

Joo. 

Anteeksi hirveästi, tämä on hankala välillä chatin kautta. 

Mutta nostaisin vielä tuon tavoite kolmosen, terveyttä ja hyvinvointia. 

Puhuin tuosta Jyväskylän esimerkistä jo aiemmin, mutta olin ajatellut puhua tuosta 

Hollannin mallista, mutta Pirjo Ala-Kapee vei minulta vähän sanoja suusta. Mutta 

tuosta ikäihmisten hoivasta olisi paljon opittavaa asumisessa, liikkumisessa ja 

kotisairaanhoidossa esimerkiksi siitä, miten kotihoitoon käytetty riittävä aika vähentää 

kalliimpien lääkärikäyntien tarvetta. Ja tuosta yksinäisyyden vähentämisestä, niin olisi 

tosi hienoa, jos ikäihminen voisi jotenkin antaa luvan kaverien etsintään sitten 

vanhusten palvelulla, koska heillä on usein tietoa, että siinä viereisessä rapussa 

saattaa olla hyvinkin samankaltainen ikäihminen, jolla varmaan olisi hauskaa, jos he 

löytäisivät vain toisensa. Ja joskus nämä yksinäiset ikäihmiset saattavat sitten asua 

ihan lähekkäin. Toinen, mistä on tosi paljon apua, on sitten tämä yhteisöllinen 

asuminen, missä Vantaa voi edelleen työskennellä, että löytäisi näitä tontteja 

yhteisölliseen asumiseen ja mahdollistaisi näitä asioita. 

Onnittelut valtuutettu Kimmo Kiljuselle merkkipäivän johdosta. Lämmin 

kiitos kaikille yhteistyöstä. Tämä on ollut hyvä foorumi, jossa yhdessä on kehitetty 

ratkaisuja ja moneen muuhun kuntaan verrattuna keskustelua, mistä voi olla ylpeä. 

Kiitos.  
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9 § Vastaus Antero Eerolan ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen 
Havurastin ja Myyrastin toiminnan turvaamista koskien 

 

2:01:07 Valtuutettu Minna Räsänen 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Arvoisat valtuutetut. 

Tästä viime syyskuussa jätetyistä valtuustoaloitteesta Havurastin ja 

Myyrastin toiminnan turvaamiseksi voidaan onneksi nyt todeta, että tämä asia on tullut 

hoidetuksi sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aktiivisella otteella jo viime syksynä 

pidetyissä valtuuston talousarvioneuvotteluissa. Sosialidemokraattinen 

valtuustoryhmä toi budjettineuvotteluihin määrärahaesityksen 200 000 eurosta rastien 

toiminnan tukemiseen ja talousarvioneuvottelujen aikana pidimme vahvasti kiinni tästä 

esityksestämme perustellen sen juuri rastien toiminnan suurella merkityksellä 

ikäihmisten hyvinvointiin. Neuvottelujen alkuvaiheessa tavoitteemme sai taustatukea 

lähinnä kristillisdemokraattiselta ryhmältä, mutta onneksi neuvottelujen kuluessa 

kaikille valtuustoryhmille kuitenkin valkeni rastien toiminnan luonne ja merkitys. 

Kiitämme, että neuvotteluissa pystyttiin muodostamaan valtuustoryhmien 

enemmistöllä yhteinen tahtotila Havu- ja Myyrastien toiminnan rahoituksen 

turvaamiseksi myös jatkossa 

Tämän lisäksi voin tyytyväisenä todeta, että viime syksynä neuvotteluissa 

sosiaali- ja terveystoimen osalta saavutettiin noin miljoonan euron määrärahalisäykset 

nimenomaan ennaltaehkäiseviin palveluihin, joita nämä rastienkin tarjoama 

ikäihmisten päivätoiminnan turvaaminen juurikin on. Sosialidemokraatit pitävät hyvänä 

sitä, että kaupungilla on nyt ja jatkossa halua avustaa yhteiskunnallisesti merkittäviä 

toimijoita, joiden toimintaa tukemalla estetään hyvinvointierojen kasvua Vantaalla. 

Rastien toiminnan osalta niiden tarjoama tuki ikäihmisten sosiaalisiin kontakteihin, tuki 

mielenterveysongelmista kärsivien vanhusten elämään, sekä rastien toiminnan 

laajuus ja sen maksuttomuus toiminnan piirissä oleville ihmisille on asioita, joita 

tukemalla pystytään auttamaan niitä, jotka muuten jäävät helposti avun ulkopuolelle. 

Kiitos. 
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 2:03:17 Valtuutettu Säde Tahvanainen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Viime syksynä sosiaali- ja terveyslautakunnassa tehtiin päätös, joka sitten 

onneksi korjattiin tuolla budjettineuvotteluissa, kuten äsken sosialidemokraattisen 

valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Räsänen totesi. Lautakunnassa äänestettiin 

siitä, että annetaanko rastien toiminnalle jatkorahoitusta sosiaali- ja terveystoimen 

budjetista vai ei, ja sosialidemokraatit hävisivät tuolloin, taisi olla vasemmisto siinä 

äänestyksessä myöskin mukana. Ja ymmärrän toki sen perusteen, mikä siellä 

taustalla oli, että tässä piti kilpailuttaa näitä toimintoja ja onneksi me sitten syksyllä 

neuvotteluissa, meidän tavoite tuo 200 000 euron lisäyksestä tuonne muihin tärkeisiin 

yhteiskunnallisten toimijoiden avustuksiin lisättiin ja kiitämme tässä yhteydessä 

tietenkin kaikkia ryhmiä siitä, että näin saatiin turvattua rastien tärkeä toiminta. Tänään 

on paljon puhuttu siitä, että mielenterveys, mielen hyvinvointi, siihen täytyy panostaa 

ja nämä ovat niitä konkreettisia tekoja, mitä jo viime syksynä on tehty mielenterveyden, 

mielen tukemisen ja vanhusten ja ikäihmisten hyvinvoinnin, sosiaalisten suhteiden ja 

vuorovaikutuksen tukemiseksi. Sitä kautta me pystymme parhaiten 

ennaltaehkäisemään vaikeampia tilanteita, (-) [2:04:26] tuen tarpeita ja myöskin 

kustannuksia pitämään hallussa. 

Kiitoksia tästä, että saimme viime syksynä yhdessä sovittua 

määrärahalisäyksen budjettiin. 

2:04:55 Valtuutettu Joel Linnainmäki  

Joo. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Nyt toivottavasti näkyy ja kuuluu. Jes. 

Ikävä lopettaa valtuustokausi vähän negatiivisella puheenvuorolla, mutta 

vaikka iloitsen tästä päätöksestä ja vihreät ehdottomasti oli tällä kannalla, niin korjaan 

sen verran tuota valtuutettu Tahvanaisen äskeistä puheenvuoroa, että lautakunnassa 

ei äänestetty siitä, että voiko tämä toiminta jatkua, koska kaupungin lakimiehen 

kaupungin juristin tulkinta oli, että toiminta pitäisi kilpailuttaa. Jos olisi ollut vain 

yksinkertaisesti kysymys siitä, että annetaanko toiminnan jatkua, tuetaanko tällaista 

toimintaa, jos olisi ollut sellainen juristin tulkinta, että se on mahdollista siinä 



  

 

27 
 

Vantaa 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 
Vanda stadsfullmäktiges sammanträde 
15.6.2021 

 lautakunnan kokouksessa ja sillä päätöksellä, niin totta kai olen varma siitä, että 

lautakunnan enemmistö olisi sitä jo silloin tukenut. Mutta unohdetaan nyt kuitenkin 

tämä historia, halusin vaan tämän tähän korjata pöytäkirjaan, jota itse olen 

tarkastamassa, niin tulee homma ainakin selväksi siltä osin. Iloitsen siitä, että tämä 

asia on nyt saatu korjattua valtuustotasolla ja homma on niin sanotusti hoidossa ja 

paketissa. Kiitos siitä. 

2:06:22 Valtuutettu Mika Niikko  

Joo. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Ja valtuutettu Linnainmäki vai Linnainmaako se oli, anteeksi. Niin eihän 

tämä nyt ikävällä tavalla pääty tämä kokous, kun kumminkin tästä asiasta 

keskustellaan ja tässä yhteydessä halua päättää sen ihan positiiviseen ainakin 

tämmöiseen ajatuksen siitä, että yhtäläisellä innolla sosialidemokraatit ja vihreät 

toivottavasti tulevana vaalikautena puolustavat sitten näitä hyviä palveluita ja 

heikompiosaisten toimintamahdollisuuksia (-) [2:06:58] tässä kaupungissa. Tässä 

vaiheessa nyt ikävä kyllä joudun muistuttamaan siitä, että vaalikauden aivan lopussa 

vapaa-ajan lautakunnassa halusitte vihreät ja sosialidemokraatit kaataa sen ruoka-

aputilan hallinnan tämän vuoden loppuun mennessä, vaikka virkamiehet esittivät sitä 

ensi vuoden loppuun mennessä. Toki perustelut, mitä ollaan nyt julkisesti käyty 

keskustelua ennen vaaleja, on kultakin puolueelta omanlaisia, mutta toivoisin, että sitä 

hyvää tahtoa riittäisi sinne leipäjonossa oleville asiakkaillemme ja asukkaillemme 

myös, että nämä toimijat saa toimia jatkossa myös ensi vuonna tässä kaupungissa. 

Nimittäin (-) mitä on itse kuullut, niin kyllähän ne huolestuneita ihmiset on (--) - 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

Näin se menee. Kiitos. 

2:07:54 Valtuutettu Jussi Saramo  

Kiitos, puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Valtuutettu Räsäsen puheenvuoro oli aika omituinen, kun siinä yritettiin 

omia tämä rastiasia jotenkin demareille, mutta ehkä sen voi ohittaa. Vaalitkin on jo ohi, 
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 niin en tiedä mitä tällaiset puheenvuorot hyödyttävät. Mutta sen verran toteaisin nyt 

kyllä tähän itse käsittelyyn liittyen, tähän Linnainmäki-puheenvuoroon, että kun ainakin 

meille oli täysin selvää, että Vantaan lakimiehen tulkinnan täytyy olla väärä, koska se 

oli eri tulkinta kuin STEAn tulkinta, joka kuitenkin on näissä asioissa valtakunnan 

varmaan kovin osaaja ja hyvin tiukka siinä mielessä, että he eivät tue hankintalain 

vastaista toimintaa. Niin aika kummallista, että sellaisessa tilanteessa voidaan 

päätökset viedä eteenpäin, eikä niitä sitten valmistella paremmin. Toivoisin, että 

jatkossa lähtökohtaisesti lähdettäisi aina siitä, että tehdään oikeita asioita, hyviä 

asioita ja yritetään mahdollistaa ne, ja totta kai sitten, jos ne todetaan, että ne eivät ole 

lainmukaisia, niin sitten niitä ei voi tehdä, mutta ei päin, että pelätään hankintalakia ja 

sen takia tavallaan tehdään ylivarovaisesti semmoisia päätöksiä, jotka ovat sitten 

huonoja kuntalaisten kannalta. 

Kiitos. 

2:09:34 Valtuutettu Sirkka-Liisa Kähärä  

Kiitos. 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Näitten rastien osaltahan tämä prosessi oli koko vuoden käynnissä ja 

muun muassa vapaa-ajan lautakuntahan jo lausui silloin talousarviokäsittelyssään, 

että rastien rahoitus olisi turvattava, ja siinä muun muassa sosialidemokraatit ja vihreät 

olivat vapaa-ajan lautakunnassa tosi aktiivisia. 

Lisäksi täytyy todeta, että olen aina yhtä hämmästynyt siitä, miten paljon 

Niikko kuvittelee meillä sosialidemokraateilla olevan voimaa. Että jos 17 lautakunnan 

jäsenestä 5 pystyy tekemään päätöksen - kun meillä on vapaa-ajan lautakunnassa 5 

jäsentä - niin 5 pystyy tekemään sellaisen päätöksen, joka Niikon mielestä nyt sitten 

on aiheuttanut Takaisin Elämään ry:lle kohtuuttomia vaurioita, että täytyy kyllä sanoa, 

että ollaan me sosialidemokraatit todella voimakas ryhmä. 

Kiitos. 

2:10:52 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. 
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 En valitettavasti päässyt tähän keskusteluun osallistumaan aiemmin, 

koska olen käyttänyt hyödyksi näitä mobiilikokouksen mahdollisuuksia. Olen nyt 

toisessa paikassa. 

Sen ehkä ihan lyhyesti sanon, että kun kuuntelin näitä valtuutettujen 

Räsänen, Tahvanainen ja Kähärä puheenvuoroja, halusin nyt muistuttaa, että vaalit 

on ohi. Vaalit pidettiin sunnuntaina ja tavallaan se, että kun tässä käsitellään nyt 

vasemmistoliiton esitystä, niin ei teillä tavallaan ole mitään tarvetta siis siitä, että esitys 

ja asia on mennyt läpi, niin omia sitä itsellenne. Se, että meikäläinen on tehnyt 

aloitteen, niin tämä asia onkin yhtäkkiä sosialidemokraattien saavutus, että en tiedä 

miten se näin kävi, mutta jos te koette siitä jotain sisäistä tyydytystä, niin siitä vaan. 

Tärkeintähän, että tämä asia on kuitenkin mennyt läpi. Tuossa oikeastaan valtuutettu 

Saramo kiteytti sen, mistä tässä loppujen lopuksi oli kysymys. Kysymys oli siitä, että 

kaupunginlakimies teki tässä väärän tulkinnan asiasta ja silloin aikanaan, kun tämä 

tulkinta sosiaali- ja terveyslautakuntaan tuli, niin olin yhteydessä STEAan, olin 

yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön ja siellä sanottiin, että he eivät tulkitse 

näitä avustussääntöjä sillä tavalla kuin kaupunki tulkitsee, että kyse olisi jostain 

markkinointikilpailusta (--) [2:12:10] Myyrastin ja Havurastin toiminnassa, kun siitä ei 

ollut kyse. Ei koskaan ollut siitä kyse, mutta onneksi tämä asia on saatu hoidettua 

yhteistyössä. 

(Välihuuto.) 

Se oli kaupunginlakimies, kyllä. Sieltä joku kuiskaa nyt tuolta linjoilla. Se 

oli kaupunginlakimies Pennanen, joka tämän tulkinnan sinne sosiaali- ja 

terveyslautakuntaan toi. Hän esiintyi siellä myös. Eli se meni näin. Mutta tietysti nyt 

sitten, jos todella sosialidemokraatit kokevat nyt tarvetta ottaa tämän itselleen, niin 

miksikäs ei. 

2:12:56 Valtuutettu Joel Linnainmäki  

Joo. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Nyt teen tässä puheenvuorossa sellaisen tuplatempun, että totean, että 

olen täysin samaa mieltä valtuutettu Eerolan kanssa ja samalla vastaan valtuutettu 

Saramolle kuitenkin, että juuri näin niin kuin valtuutettu Eerola tuossa äsken totesi, 
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 että hyvä, että asia on ratkaistu. Hyvä, että tällainen väärä laintulkinta sitten on saatu 

korjattua. Mutta niinhän asia ei mene, tai en tiedä miten valtuutettu Saramo on tottunut 

menettelemään kokouksissa, mutta jos siellä kaupunginlakimies toteaa, että päätös 

olisi lainvastainen, niin eihän sitä siinä samassa kokouksessa voida päättää sillä 

tavalla, ainakaan omasta mielestäni, että se ei ole minkään hyvän hallintoperiaatteen 

mukaista. Ja tästä oli kyse siinä kokouksessa, mutta hyvä, että nyt jälkeenpäin sitten 

asia on saatu korjattua, kun siitä varmaan kaikki voidaan olla samaa mieltä. 

2:13:57 Valtuutettu Minna Räsänen  

Kiitos, puheenjohtaja. 

Arvoisa valtuuston väki. 

Valtuutettu Saramolle ja Eerolalle haluan vain lyhyesti ja ystävyydellä 

todeta sitä, että ei täällä valtuustossa näitä aloitteita ja puheenvuoroja pidetä vaan siitä 

syystä, että on vaalit tulossa, vaan että ihan koko ajan näitä yhteisiä asioita hoidetaan 

vaalien välilläkin. 

Mutta lisäksi haluan oikeasti kiittää siis valtuutettu Saramoa tästä 

rakentavasta ja hirveän hyvästä huomiosta liittyen tähän hankintalakiin, että on aivan 

totta, että näissä hankinnoissa se laki saa niin sanotusti estää järkeviä päätöksiä ja 

jatkossakin on kaikkien vantaalaisten etu, että näistä kaupungin hankinnoista, niitä 

tehdessä huolehditaan eettisyydestä ja niitten hankintojen reiluudesta. Ja ehkä myös 

siis kiinnitettävä huomiota jatkossa koko organisaatioon, eli Vantaa myös siihen, että 

tämmöistä hankintaosaamista myös tulevaisuudessa tässä kaupungissa edelleen 

kasvatetaan. 

Kiitos. 

2:15:09 Valtuutettu Säde Tahvanainen  

Arvoisa puheenjohtaja. 

Ei liene vedettävissä johtopäätöksiä, että tässä sosialidemokraatit yksin 

ovat omaan piikkiinsä tätä ottamassa. Me kiitimme juuri muitten ryhmien mukaantuloa, 

mutta meille tämä oli kyllä ykköskysymyksiä, jota vietiin eteenpäin koko 

budjettineuvottelujen (-) [2:15:23] viime syksynä. Sen verran voidaan varmaankin 

omaa häntäämme nostaa. Nimittäin jos vain valtuustoaloitteilla mitataan, kenen 

piikkiin nämä menevät, niin ruvetaan tekemään sitten oikein ahkerasti ensi syksynä 
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 budjettia koskevia valtuustoaloitteita ja monta muutakin kohtaa, että aina saa sitten 

sanoa, että minun aloitteeni meni läpi. Näitä viedään eteenpäin yhteistyöllä ja tarvitaan 

myöskin monien ryhmien voimia tähän eteenpäinviemiseksi, että kiitän siitä hyvästä 

yhteistyöstä todellakin meidän ryhmän puolesta ja vielä nostan meidän häntäämme, 

tämä oli meidän ykköskysymyksiämme kyllä. 

2:16:04 Valtuutettu Pirkko Letto  

Kiitos, puheenjohtaja. 

Lautakunnan puheenjohtajana haluan vielä tähän pienen yksityiskohdan 

tuoda. Elikkä kysehän oli siis viranhaltijapäätöksestä, jossa esitin lautakunnassa, että 

me olisimme käyttäneet ottomenettelyä, elikkä että lautakunta olisi ottanut sen omaan 

päätökseen. Ja siinä yhteydessä lakimies totesi, että tavallaan päätöstä ei voida 

käyttää ottomenettelyä, koska tässä on kysymys tilanteessa, jossa ollaan laittomassa 

tilassa, että tämä pitää kilpailuttaa. Elikkä oli siis viranhaltijapäätös, jossa olisimme 

voineet lautakuntana käyttää ottomenettelyä, mutta kun juristi sanoi, että niin kuin 

tässä on todettu aikaisemmissa puheenvuoroissa, että se olisi laiton päätös, jos me 

emme sitä kilpailuttaisi, niin tavallaan silloin jäimme vähemmistöön me, jotka olisimme 

halunneet ottomenettelyä käyttää ja näin ollen tämä viranhaltijapäätös jäi voimaan. 

Mutta on erittäin hyvä, että tämä asia nyt on viety eteenpäin ja minusta tästä on ihan 

turha nyt jälkikäteen enää kinastella, että tärkeintähän on, että tämä lopputulema on 

saatu korjattua. Ja toivonkin, että ehkä täällä lakimies - ymmärrän, että Sosterin 

lakimiehet esimerkiksi ovat vaihtuneet viime aikoina tosi tiuhaan, elikkä aina ei voi 

kovin turvallisin mielin, jos tarvitaan juridista apua, niin mennä päätöksenteossa 

eteenpäin, että tähän varmaan on hyvä kaupungissa kiinnittää huomiota. 

Kiitos. 

2:17:59 Valtuutettu Juha Hirvonen  

Joo. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Nyt jos katsoo tuolta viranhaltijapäätökset-hausta, niin sieltähän ei löydy 

ollenkaan semmoista virkamiestä kuin kaupunginlakimies. Tarkoittaako se sitä, että 

kaikki kaupunginlakimiehen tekemät päätökset ovat siis vielä valituksen alaisia, koska 

niitä ei ole julkaistu missään? Elikkä tämä on mielestäni aika iso puute, että näin 
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 merkittävän virkamiehen päätökset eivät ole tuolla viranhaltijapäätöshaussa 

näkyvissä. Viitaten tuohon äskeiseen keskusteluun lakimiehen toiminnasta.  

 

10 § Vastaus Minna Kuuselan ja Eve Rämön sekä 17 muun valtuutetun 
aloitteeseen asumisterveysongelmat ja -resurssit kuntoon 

 

2:21:51 Valtuutettu Minna Kuusela 

Kuulunko nyt? 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

Ihanaa. Jotenkin yhtäkkiä vaan katosi täysin yhteys. Näynköhän minä? 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

Itse näen jo kuvani. 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

Ihanaa. Tämä onkin hyvä, justiin viimeinen puheenvuoro tässä 

viimeisessä valtuuston kokouksessa, sitten ne koneet jumittaa täysin. 

Joo. 

Kiitoksia ihan tuhannesti, että jaksoitte odottaa. Tosi upeata ja olen 

kiitollinen. 

Eli puheenvuorokin tästä tosiaan on tästä aloitevastauksesta. 

Kuulettehan muuten minua ihan normaalisti? Minulla näyttää kummalliselta. 

(Välihuuto.) 

Hyvä, kiitos. Tämä edelleen minulla näyttää omituiselta täällä kaikki. 

Mutta juo, puheenvuoro ihan virallisesti. Eli kiitos, puheenjohtaja ja kiitos 

hyvät kollegat, viranhaltijat ja kuuntelijat myös Vantaa-kanavalla. 

Eli itse aloitteesta tai vastauksesta. Ja tällä hetkellä moni ihminen 

sairastuu ja voi pahoin omassa kodissaan. Suurin osa heistä tuskin jaksaa lähteä 

pitkään soittelu- ja sähköpostiurakkaan kaupunkiin päin, vaan kärsii hiljaa kotonaan ja 
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 ennen ensimmäistä yhteydenottoa voi tosiaan kestää puoli vuotta ennen kuin mitään 

tapahtuu. Me esitimme aloitteessamme, että kaupunki ryhtyy asian parantamiseksi 

pikaisiin toimiin jo ennen syksyn talousarviokierrosta ja ehdottaa toimet, joilla kaikkien 

asumisolot saadaan inhimillisiksi, terveellisiksi ja myös lainmukaisiksi. Olemme 

saaneet odotetun vastauksen, että terveydensuojelutiimin resurssit ovat rajalliset ja 

usein joudutaan tekemään vaikeita priorisointeja. Näinhän se on. Elämä on valintoja, 

kompromisseja, tasapainoiluja ja kiirettä. Tartumme kuitenkin kiinni vastauksen 

pieneen valopilkkuun. Sanotaan, että ympäristökeskus on tehnyt esityksen yhden 

elintarviketiimin viran muuttamiseksi terveydensuojelutiimiin. Myös mahdollinen uusi 

vuosivalvontamaksu toisi tuloja ja sitä kautta uusia mahdollisuuksia parempaan 

toimintaan. Jos nämä asiat eivät riitä, toteudu tai onnistu tai viivästyvät kohtuuttomasti, 

ehdotan ja oletan, että tuleva valtuusto on tarkkana syksyn talousarvioneuvotteluissa 

tämän asian kanssa ja siirtää sopivan summan rahaa tähän. Meillä on oltava varaa 

ihmisten terveyteen. 

Tähän lopetan puheenvuoroni ja samalla myös oman valtuustokauteni, 

Vantaa-kanavalla näkyvän virallisen osan ainakin. Olen tietysti surullinen omasta ja 

monen muun puolesta vaalituloksesta, mutta iloinen myös uusien valtuutettujen ja 

upeasti jatkopaikan saaneiden puolesta. Yhteistyö näiden vuosien aikana eri ryhmien 

välillä ja omassa ryhmässä on ollut tämän luottamustyön suola ja sokeri. Ja 

yhteistyöhän jatkuu myös valtuustosalissa kuohuvan pinnan alla. Jatkakaa te kaikki 

myös yhdessä tulevaisuutta rakentaen kestävästi kaikennäköiset ihmiset ja luonto 

huomioiden. 

Kiitos kaikille ja hyvää kesää. 

2:24:55 Nuorisovaltuutettu Maria Nygård 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Tähän loppuun haluaisin pitää vielä puheenvuoron kiittäen ihan alkuun 

kaikkia nuorisovaltuuston puolesta kuluneesta kaudesta. Meillä on ollut suuri ilo 

työskennellä kanssanne. Ja onnittelut myös kaikille valtuustoryhmille 

vaalimenestyksestä. On mahtava nähdä, että valtuustoon on tulossa vanhojen ja 

tuttujen kasvojen lisäksi myös paljon uusia ja nuoria kasvoja. Ja sitten me myös 

Vantaan nuorisovaltuustossa toivomme tämän yhteistyön jatkuvan myös tulevalla 

valtuustokaudella ja sen olevan sitten myös entistä tiiviimpää. Tulevaa katsoen syksyn 
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 budjettineuvotteluissa olisi myös tärkeää huomioida meidän nuorten näkemyksiä ja 

koronaan liittyen myös meidän huolia on tärkeä ottaa vakavasti. 

Kiitos. 


