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3 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan vaali ajalle 1.8.2021-31.5.2022 

 

0:36:31 Valtuutettu Minna Räsänen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Arvoisat kaupunginvaltuutetut. 

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää kaupunginvaltuuston 

puheenjohtajaksi Antti Lindtmania. 

0:37:25 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Kiitos, kiitos, puheenjohtaja. 

Molemmat pitkiä miehiä Tikkurilasta, niin me voidaan mennä sekaisin. 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Hyvät valtuutetut. 

Esitän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginvaltuustolle 

seuraavaksi neljäksi vuodeksi Lauri Kairaa. 

0:38:05 Valtuutettu Niilo Kärki 

Kiitoksia, puheenjohtaja. 

Perussuomalainen valtuustoryhmä esittää valtuuston toiseksi 

varapuheenjohtajaksi Erika Veltheim. 

Kiitos. 

Litterointimerkinnät 

sa-  sana jää kesken 

(sana)  epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti tunnistettu puhuja 

(-)  sana, josta ei ole saatu selvää 

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

, . ? :  kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko puheessa 
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0:39:18 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman 

Näin. Kiitokset ikäpuheenjohtalle alun johdattelusta ja jo rutiinilla 

menevästä kauden aloituksesta. Valitun puheenjohtajiston puolesta lämmin kiitos 

luottamuksesta, yksimielisestä valinnasta. Uskon puhuvani kaikkien puolesta, kun 

totean, että teen parhaani, teemme parhaamme, että valtuuston tehtävä kokousten 

osalta ja muutoinkin tässä kaupungissa tulee mitä parhaiten toteutettua. Meillä on 

paljon työtä edessä, meidän pitää sovittaa uutta elinvoimaa ja dynamiikkaa tuova 

kasvu kaupungin olemassaolevien peruspalveluiden turvaamiseen ja siellä 

palvelutarpeen kasvuun. Tuttu haaste jo läpi Vantaan modernin historian. On 

kiinnitettävä huomiota kaupungin tasapuoliseen kehittämiseen. Uusi hyväksytty 

yleiskaava antaa tähän oivan mahdollisuuden. Meidän pitää hoitaa taloutta 

vastuullisesti. Pitää velkamäärä hallittuna mutta samaan aikaan kääntää koronan 

jäljiltä syntynyt osaamis-, hyvinvointi- ja hoivavelka laskuun, eli nämä molemmat velat 

tulevat olemaan tämän valtuuston murheena. Arvoisat valtuutetut, kyllä meidän pitää 

myös se ratikan kohtalo tällä vaalikaudella ratkaisua. Ennen kaikkea lähes joka kerta 

kun valtuustokausi on alkanut, kaupunki on ollut ja toimintaympäristö hyvin erilainen 

valtuustokauden lopussa kuin alussa. Emme tiedä nyt, miltä maailma näyttää vuonna 

2025 mutta sen tiedämme, että kaupunkiorganisaatio on erilainen eli meidän täytyy 

myöskin varautua voin sanoa että sotien jälkeisen historian suurimpaan 

hallintoreformiin eli hyvinvointialueiden syntymiseen, joiden vaalit olisi tammikuussa, 

ja vain hieman yli vuoden päästä ne toiminnot Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 

siirtyy. On selvää, että kun me edustetaan täällä kuntalaisia, niin meidän tehtävä on 

tuoda eri vantaalaisten erilaiset näkemykset tähän päätöksenteon ytimeen. Meillä on 

varmasti mm. näihin mainittuihin asioihin niin kuin moniin muihinkin erilaisia 

näkemyksiä tai vähintäänkin erilaisia painotuksia. Neljän vaalikauden kokemuksella 

uskallan sanoa, että erilaisista näkemyksistä huolimatta, tai nekin parhaiten 

ratkaistaan, sitä paremmin ratkaistaan, mitä parempi yhteistyö valtuutettujen ja 

valtuustoryhmien välillä on. Puhumattakaan siitä, että sekä kaupunginvaltuuston että 

kaikkien muidenkin luottamushenkilöelinten tiivis ja saumaton yhteistyö virkamiesten 

kanssa on aivan keskeisessä roolissa. Minä itse olen elävän debatin ystävä ja toivon, 

että elävä debatti ja erilaiset näkemykset näkyvät kaupunginvaltuuston kokouksissa. 

Samaan aikaan toivon, että tämä valtuusto jatkaa aiempien valtuustojen linjaa siitä, 

että ikäpuheenjohtajaa lainatakseni kilpailemme toistemme kunnioituksesta ja 

pyrimme asialliseen keskusteluun. Rapsakka keskustelu on aina paikallaan, kunhan 
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se tehdään toisia, toisten näkemyksiä ja toisia valtuutettuja ja kaikkia ihmisiä ja 

ihmisarvoa kunnioittamalla. Edessä on paljon työtä, ja sitä paremmin me selviämme 

siitä mitä enemmän teemme yhteistyötä. 

Näillä sanoilla, lämmin kiitos vielä luottamuksesta, ja toivotan kaikille 

oikein hyvää valtuustokautta. 

Ja niin kuin hyvin olemme huomanneet, niin valitettavasti toiveista 

huolimatta tämä korona-aika jatkuu. Se näkyy siinä, että aloitamme valtuustokauden 

täällä Teams-ympäristössä, ja se näkyy nyt sitten hyvin konkreettisesti myös 

puheenjohtajan osalta, että joudumme edelleen jatkamaan äärimmäistä varovaisuutta 

kaupungintalolle tulossa. Eli etenkin jos on hiemankaan flunssaoireita tai etenkin jos 

on vähän kuumetta, niin kuin nyt tällä hetkellä allekirjoittaneella, niin on syytä välttää 

kaupunginvaltuuston saliin saapumista. Sen vuoksi esitän nämä kiitokset täältä 

kotikatsomosta käsin. Mutta kun ehdimme jo tuossa hieman spekuloida valtuuston 

tulevaa päätöstä, niin olemme sopineet niin, että nämä paljon sihteeristön ja 

puheenjohtajan kanssakäymistä vaativat valinnat, niin valittu varapuheenjohtaja, 

ensimmäinen varapuheenjohtaja Lauri Kaira pääsee heti niin sanotusti syvään 

päätyyn ja johtamaan kokousta hetken päästä seuraavan kaupunginhallituksen 

kokousta varattavan kokoustauon jälkeen. 

Haluan vielä sanoa lopuksi, että on tärkeää että koronasta huolimatta 

pääsisimme mahdollisimman pikaisesti tutustumaan toisiimme. Vantaa on rohkea ja 

rento ja uskallan sanoa, että valtuusto on ollut mutkaton. Täällä ei ole hierarkioita 

meidän välillämme, vaan toivon että kanssakäyminen on mutkatonta, ja mikä tahansa 

asia askarruttaa niin aina voi nykäistä hihasta. Uskallan sanoa tämänkin varmasti 

meidän kaikkien puheenjohtajien puolesta. 

Sitten mennään eteenpäin. Todetaan, että valtuutettu Kiljunen on 

ilmeisesti saapunut kokoukseen, otetaan kuva- ja ääninäyte. 

(Välihuuto.) 

Näin todetaan valtuuston kokoonpanossa tapahtunut muutos. Valtuutettu 

Kiljunen on ottanut paikkansa. Sitten oikeastaan vielä muistutan tästä, joka on näissä 

koulutustilaisuuksissa varmasti jo ollut. Ja niin, otetaanpas vielä valtuutettu Kähärä 

sieltä. Sama homma. 
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(Välihuuto.) 

Näin todetaan valtuuston kokoonpanossa tapahtunut muutos. Valtuutettu 

Sirkka-Liisa Kähärä on ottanut paikkansa. Näin todetaan. 

5 § Keskusvaalilautakunnan ilmoitus kaupunginvaltuutetuiksi valituista 
ja heidän varajäsenistään 

 

1:06:40 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Noa Lindqvist 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Arvon valtuutetut. 

Heti alkuun mä haluun toivottaa teille kaikille uusille valtuutetuille 

lämpimimmät onnitteluni koko nuorisovaltuuston puolesta teille uusille ja 

uudelleenvalituille valtuutetuille. Teidät on kesän vaaleissa valittu edustamaan meitä 

kuntalaisia niin vauvasta vaariin. Seuraavat neljä vuotta tulee olemaan täynnä 

talouden kanssa kipuilua samalla kun me yritetään pärjätä pandemian aiheuttamien 

kustannusten sekä kamppailla kasvaneen hoitovelan kanssa. Kun päätöksiä tehdään 

asioiden korjaamiseksi, toivon että keskitytte oikeisiin ja konkreettisiin ihmisiä auttaviin 

asioihin. En voi olla jo tässä vaiheessa painottamatta nuoriin kohdistuneita 

koronarajoitustoimia, joiden seurauksena kouluarkeen on tullut uusia ongelmia. 

Kaipaamme jo nyt nopeita aputoimia. Vantaalla nuorten edustus on hyvällä mallilla, ja 

on ollut ensimmäisten joukossa avaamassa päätöksenteon pöytiä myös meille 

nuoremmille. Toivon, että nyt aloittavat uudet lautakunnat ottavat meidät nuoret hyvin 

toimintaansa mukaan. Toivon, että nyt aloittavat lautakunnat ottavat meidät nuoret 

kaikkien asioiden käsittelyyn sekä kysyvät isoissa asioissa kantaa myös 

valmisteluvaiheessa. Toivotan teille viisaita valintoja ja antoisaa yhteistyötä tulevana 

neljänä vuotena valtuutettujen ja nuorisovaltuutettujen välillä, niin että välitetään 

toinen toisistamme ja kuunnellaan toisiamme. Pidetään linjat auki. 

Kiitos. 

8 § Valtuustovaliokunnan vaali ajalle 1.9.2021-31.5.2022 
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1:11:50 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Ensin tuohon kohtaan 6 ihan pieni tekninen korjaus eli ei Kati Siniketo-

Pietilä vaan Katja Siniketo-Pietilä. Siellä oli pieni typo, jonka huomasin tossa äsken 

mutta se varmaan menee teknisenä korjauksena. 

Mutta asiaan 7 pyysin varsinaisesti puheenvuoroni, ja tähän liittyen jos 

voisin pyytää valtuuston sihteeristöä näyttämään vielä sen tarkastuslautakunnan 

kokoonpanon. Kuntalain tosiaan pienen päivityksen takia me joudutaan tässä 

vaiheessa muuttamaan kaupunkiin kohdistuvan palvelusuhteen vuoksi kahta nimeä, 

joten esitämme pohjassa olevassa kohdassa kolmannen nimen Heli Hakala tilalle 

nimen Paula Lehmuskallio ja vastaavasti kohtaan neljä Susanna Kaiju tilalle henkilön 

Carita Orlando. C:llä Carita Orlando. 

Kiitos, puheenjohtaja, ja pahoittelut viime hetken korjauksesta, mutta 

parempi tehdä nämä muutokset myöhään kuin milloinkaan. 

9 § Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston 
vaali toimikaudeksi 2021-2023 

 

1:15:24 Valtuutettu Jouko Jääskeläinen 

Puheenjohtaja, työjärjestyspuheenvuoro, Jääskeläinen. 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

Ei, vaan mielestäni kaupunginhallituksen jäseniä ei äsken näytetty. Meillä 

näkyy ruuduissa konsernijaosto nyt jo. 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

Edelleenkin on konsernijaosto. Mielestäni kaupunginhallitusta ei lyöty 

lukkoon äsken. 

11 § Kaupunkiympäristölautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 

 

1:26:02 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Kiitos. 
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Puheenvuoroni koskee nimenomaan työjärjestystä eli tätä prosessitapaa, 

ja tämä käytiin valtuustoryhmien neuvotteluissa läpi kaikkien ryhmien kanssa tämä 

tapa, millä tavalla tämä juoksutus tehdään, ja koska kyseessä kaikkien 

valtuustoryhmien yhteinen esitys, joka täällä nyt näytetään ja käydään läpi, niin 

todetaan että tämän kokouksen juoksutuksen kannalta tämä on toivottavin ja sujuvin 

tapa edetä tässä asiassa. Mutta mä ehkä sen verran pyytäisin tähän työjärjestykseen 

eli kun kyseessä nyt on selkeästi tämmönen niin kuin Word-dokumentti mitä meille 

näytetään, niin yksi mahdollisuushan olisi että jos tämän saman dokumentin mikä 

täällä näytetään täällä edessä, niin saatas välitettyä kaikille valtuutetuille 

sähköpostilla. Niin sillä tavalla varmistuttaisiin myös siitä, että jokainen voi 

tarvittaessaan omalla näytöllä seurata tätä yhteistä esitystä. Ja toinen huomio olisi 

koskenut tätä zoomausta tässä, mutta se saatiin jo hoidettua. Eli puheenjohtaja, 

työjärjestykseen esitän, että jatketaan tällä samalla menettelytavalla, mutta voidaan 

pitää vaikka semmoinen pieni hengähdystauko, että saadaan tämä jaettua 

sähköpostilla kaikille valtuutetuille, niin jokainen voi varmistaa sinne myös 

sähköpostista vielä, että varmasti näkee tän esityksen. 

1:27:29 Valtuutettu Manav Phull 

Joo, itse asiassa Sami jo kuittasi sen, niin ei sen enempää. 

Kiitoksia, herra puheenjohtaja. 

1:27:40 Valtuutettu Säde Tahvanainen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Minulla on Teams-ongelmia. Olisin tuon saman esityksen tehnyt kuin 

Rokkanen, että jaetaan Word-dokumentti valtuutetuille ja ratkaistaan siten ongelma. 

1:29:03 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Minä en nyt näe kyllä oikeastaan kyllä mitään estettä siihen, että minkä 

takia näitä nimiä ei voitaisi täällä hyvin lukea. Ei meillä ehkä nyt ihan niin kova kiire 

ole. Tässä kuitenkin valitaan luottamushenkilöitä koko valtuustokaudeksi keskeisiin 

kaikkiin kaupungin toimielimiin, että jos meillä tässä asiassa on kiire, niin en tiedä 

mihin meillä sitten on lopulta aikaa. Mutta minä uskon että puheenjohtaja kokeneena 
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valtuutettuna niin varmaan pystyy kyllä kaikkein parhaimmin ratkaisemaan tämän 

kysymyksen. 

13 § Kaupunkitilalautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025 

 

1:45:31 Valtuutettu Pirjo Luokkala 

Kiitoksia puheenvuorosta. 

Pyytäisin puheenjohtajaa laittamaan tämän näytölle sillä lailla että näkyy 

nämä - tässä nyt ei näy siis kaikki nämä nimet, että jos sitä pystyy pikkaisen 

pienentämään, että esimerkiksi en nää meidän keskustan jäsenten nimiä. 

Kiitos, nyt näkyy. Kiitos. 

14 § Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-
2025 

 

1:49:17 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Tuossa pitäisi vasemmisto (--) [1:49:22] Minttu Sillanpään kohdalla olla 

nimi Funda Demiri. 

18 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston vaali toimikaudeksi 2021-
2015 

 

1:54:26 Valtuutettu Niilo Kärki 

Kiitoksia, puheenjohtaja. 

Tästäkin listasta on viimeisin korjaus jäänyt tallentumatta. Jäsen neljä 

Lasse Eva, varajäseneksi Ari Siponen. Eli Marko Kosonen kun ei ole edes sosiaali- ja 

terveyslautakunnassa ei voi olla myöskään jaostossa. Eli siellä Marko Kososen tilalle 

Ari Siponen. 

Kiitos. 

20 § Kaupunkikulttuurilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2015 
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1:57:24 Valtuutettu Jouko Jääskeläinen 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Rivillä 16 on tarpeeton merkintä KD. Rivillä 16 siellä keskipalkissa. Se 

kuuluu muuhun asiaan, mutta ei ollenkaan tähän kokoukseen vielä. Hyvä lyhenne 

sinänsä. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

21 § Vantaan käräjäoikeuden lautamisten vaali toimikaudeksi 2021-2025 

 

1:59:18 Valtuutettu Jouko Jääskeläinen 

Puheenjohtaja. 

Sinänsä taas päätökseen kuulumaton, koska puoluelyhenteitä tuskin 

sinne merkitään, mutta siellä on oikealla palstalla riviltä 51 alkaen lähtee G6 

kasvamaan G7:ksi kasiksi ysiksi kympiksi jopa 12 asti niin varmaankin on tarkoitus, 

että ne on kaikki G6. 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

Sitä joutuu odottaan vielä, neljä vuotta joutuu ehkä odottamaan. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

23 § Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen kuntien poliisin 
neuvottelukunta 2021-2025 

 

2:02:48 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Juuri näin, eli oli vähän epäselvyyttä vielä poliisin ja Uudenmaan liiton 

välillä, että mikä on toimikunnan koko, niin täytetään seuraavassa valtuustossa tämä 

paikka. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

24 § Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuusto 2021-2025 
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2:04:03 Valtuutettu Niilo Kärki 

Kiitoksia, puheenjohtaja. 

Tästä kohtaa puuttuu se nimi Marko Kosonen, joka edellisestä listasta 

poistettiin, eli tähän Teemu Purojärven varajäsenenä Marko Kosonen. 

Kiitos. 

26 § Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokouksen edustajien 
nimeäminen 2021 

 

2:06:29 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Joo. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Esitys sinänsä on aivan oikein, mutta tässä, puheenjohtaja, tämä 

kyseinen asia, niin tämä ei muistaakseni ollut tossa noussut ryhmien välisissä 

neuvotteluissa esille, niin haluun tässä vaiheessa vielä vaan todeta, eli tosiaan tämä 

Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokous nimeää teknisesti Uudenmaan liiton 

valtuuston. Eli Uudenmaan liiton valtuustopaikat on kaikilla ryhmillä tiedossa ryhmien 

välisten neuvot- tai piiritason neuvotteluiden pohjalta, ja käytännössä 

kokousedustajana tästä tilanteesta vaan valitaan suurimman puolueen edustaja 

edustamaan kaupunkia ja hyväksymään sen piiritasolla neuvotellun asian. Eli halusin 

vaan tämän käydä tässä läpi, että ei jää epäselvyyksiä. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

Tai, puheenjohtaja, ehkä tässä kohdassa tosiaan sihteeristö kysyi tätä 

nimeä juuri ennen kokouksen alkua, niin voi olla selkeintä tehdä tässä tapauksessa 

esitys sillä tavalla, että esitän itse suoraan tähän kohtaan allekirjoittanutta 

varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi Maarit Raja-Ahoa tässä kokouksessa. 

2:08:06 Valtuutettu Sari Multala 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Kannatan. 
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29 § Vastaus Vasemmistoliiton valtuustoryhmän sekä 14 muun 
valtuutetun aloitteeseen erityisnuorisotyön jatkaminen yläkouluissa ja 

ammatillisessa koulutuksessa 

 

2:11:18 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Noa Lindqvist 

Pyydän että Antero Eerola saisi pitää puheenvuoronsa ensin. 

2:11:48 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä kollegat. 

Tässähän on kyse Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteesta, joka jäi 

tälle valtuustolle edelliseltä kaudelta. Asia on kuitenkin edelleen erittäin ajankohtainen. 

Uusi valtuustokausihan käynnistyy tänään, ja se on tietysti aina suuri hetki, vähän niin 

kuin uuden kouluvuoden alku. Minä toivotan omasta puolestani onnea ja menestystä 

uusille valtuutetuille ja odotan sitten paitsi hyvää yhteistyötä niin myös värikkäitä 

väittelyitä. Ainakin täällä salin vasemmalla laidalla on yritetty vaalia näitä kumpaakin. 

On ehkä sitten muiden arvioitavissa, että kumpaa on harrastettu enemmän. 

Valitettavasti mekin täällä valtuustossa joudumme vielä käymään jonkin aikaa tällaista 

ikään kuin etäkoulua, mutta voin sanoa että me sen kuitenkin kestämme. Aikuisiässä 

yksi vuosi menee usein nopeasti, jopa kokonainen neljän vuoden vaalikausi menee 

yllättävän nopeasti, ja sen varmasti myöskin uudet valtuutetut tulevat pian 

huomaamaan. Tilanne on kuitenkin toinen oikeassa koulussa olevilla nuorilla, joilla on 

vuosia takanaan vasta vähän. Erityisesti korona-aika on heidän elämässään tuntunut 

varmasti pidemmältä ja raskaammalta kuin ne kuukaudet, jotka siihen ovat kuluneet. 

Erityisesti etäkoulu on ollut monelle nuorelle ja nuorten oppimiselle suorastaan 

tuhoisaa. Jokainen ymmärtää, miksi näihin järjestelyihin aikanaan mentiin, mutta 

tulevaisuudessa lähtökohtana pitää olla, että etäkouluun ei enää palata. Tämä 

kaupunginhallituksen antama vastaus Vasemmistoliiton ryhmäaloitteeseen 

erityisnuorisotyön jatkamisesta yläkouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa on hyvä 

ja perusteellinen. Se samalla kyllä valitettavasti kertoo karua kieltä siitä, miten 

pandemia-aika on meidän nuoriamme kohdellut. Lyhyt lainaus tästä vastauksesta. 

"Suomen ammattiin opiskelevien liitto selvitti keväällä 2020 ammattiin valmistumisen 

viivästymistä koronapandemian johdosta. Selvitystyö todensi, että valmistuminen 

aikataulussa toteutui vain kolmanneksella opiskelijoista, viivästyi reilulla 

viidenneksellä ja yli 43 % ei tiennyt valmistumisensa tilannetta. Epätietoisuus on ollut 
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opiskelijoille mittavaa ja sen voidaan arvella aiheuttaneen kuormitusta. Ammattiopisto 

Variassa, eli tässä meidän omassa ammattiopistossamme, keskeyttämisprosentti vuonna 

2020 oli 20,6 %. Osavuosikatsauksia tarkastelemalla on melko selvää, että 

keskeyttämisprosentin nousu johtui koronapandemiasta ja etenkin etäopetukseen 

siirtymisestä." Ja tässä vastauksessa todetaan vielä että: "Koronan vaikutukset näkyvät 

Vantaalla myös nuorten harrastamisen vähentymisenä, sosiaalisena eristäytymisenä 

sekä tulevaisuuden näköalattomuutena. Nuorten psyykkinen oireilu on ollut 

merkittävää koko korona-ajan." Arvoisa puheenjohtaja, nuorisovaltuuston edustaja 

kaipasi täällä valtuuston kokouksen alussa uusia aputoimia koronan runtelemille 

nuorille, ja tämä on aivan oikein. Vasemmistoliitto tarttui tähän haasteeseen jo 

edellisellä valtuustokaudella, ja siksi me teimme tämän aloitteen. Ja me siis esitämme, 

että erityisnuorisotyötä jatketaan yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksia osana 

kaupungin myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa. Ja sen takia onkin myönteistä kuulla 

tämä kaupunginhallituksen vastaus, jossa todetaan, että kun näitä myönteisen 

erityiskohtelun ohjelman näitten alueiden yläkoulujen rehtoreita oli tavattu keväällä, 

nin heidän arvionsa mukaan yläkouluissa tapahtuvalla erityisnuorityöllä- tai tämä 

nuorisotyö on onnistunut konsepti, joka näkyy erityisesti kuulemma konfliktitilanteiden 

ratkaisuissa, niiden ennaltaehkäisyydessä- ehkäisyssä, pudokkuusvaarassa olevien 

nuorten kanssa työskentelyssä, nuorten vapaa-ajan ilmiöiden havainnoinnissa ja 

nivelvaihetyöskentelyssä. Ja että kouluissa kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavasta 

nuorityöstä saadaan hyvää palautetta niin oppilailta, kouluilta kuin työntekijöiltä 

itseltäänkin. Siksi on erittäin myönteistä, että tähän on saatu hyvä vastaus tähän 

aloitteeseen, ja siinä itse asiassa luvataan jo, että kaupunginjohtajan ensi vuoden 

kehysesityksessä tulee olemaan neljä vakanssia, joilla turvataan Variassa nuorisotyön 

jatkuminen. 

Arvoisa puheenjohtaja, on aina hieno tunne kun oman ryhmän aloite menee 

läpi, ja kehotankin kaikkia uusia valtuutettuja aloitteellisuuteen valtuuston kokouksissa. 

Se on paitsi keino viedä asioita eteenpäin myös nostaa niitä keskusteluun. Ja juuri näin 

voidaan rakentaa sitten sitä yhteistyötä, mutta saada ehkä myöskin niitä värikkäitä 

väittelyitä. 
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2:17:24 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Noa Lindqvist 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Mä haluan tähän alkuun kiittää aloitteen tekijää tärkeän asian 

esilletuomisesta. Meillä nuorisovaltuustossa on herännyt huoli nuorisotyöntekijöiden 

tästä hankeluonteisuudesta, ja me ymmärretään tämä kaupungin rahoituksen 

näkökulmasta, ja olikin hienoa nyt kuulla, että kaupunki ryhtyy toimiin tässä näin, ja 

saadaan neljä vakanssia kaupungin puolelta eikä tämä aina ole erilaisista rahoituksista 

kiinni. Sen lisäksi mä haluan kysyä näihin muihin työntekijöihin liittyen, että onko 

kaupunki varautunut jos tämä rahoitus ei jatkuiskaan ja kestäiskö meidän kaupungin 

tilanne jos tätä rahoitusta ei oliskaan. Nuorisotyöntekijöitä löytyy Variasta sekä 

muutamista peruskouluista, ja on hienoa, että nuorisotyöntekijöitä on saatu juuri niihin 

kouluihin, joissa tarve on suurin. Toisaalta mä haluun myös kysyä, että onko näitä 

nuorisotyöntekijöitä mahdollista saada myös muihin peruskouluihin, joissa erilaisia 

tarpeita on nähty, että ne ei olis vaan näissä myönteisen erityiskohtelun alueen 

kouluissa, koska siellä niin on kuultu just näitä positiivisia kokemuksia etenkin tähän 

nivelvaiheen, nivelvaiheisiin, joka tulee nyt etenkin lisääntymään tämä nivelvaiheen 

tukitoimet tämän meidän pidentyneen oppivelvollisuuden vuoksi. Ja totta kai siellä niin 

oli ilo lukea tästä vastauksesta, että keskeyttämisprosentti alle 20-vuotiaissa oli Variassa 

nyt ollut alhaisempana. Ja mikä tässä näin on ollut tän nuorisotyöntekijöiden 

vaikutuksen osuus vai onko siellä ollut monia muitakin vaikuttavia tekijöitä. 

Kiitoksia. 

2:19:55 Valtuutettu Sakari Rokkanen 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Tosiaan kiitos Noa Lindqvistille hyvästä puheenvuorosta. Toi 

puheenvuoro lisäsi muutamia kysymyksiä, mutta koska valtuuston kokouksissa yleensä 

ei enää anneta vastauksia näihin kysymyksiin, niin totean vaan tässä vaiheessa lyhyesti, 

eli valtuustosopimuksessa on yhteisesti sovittu tämmöisestä koronapalautumisesta 

missä - tai koronapalautumisohjelman valmistelusta, missä otetaan huomioon sekä 

Eerolan että Lindqvistin puheenvuoroissa tulleita, esille tulleita huolia ja haasteita, ja 

valtuusto saa todennäköisesti käsittelyyn tämän ohjelman ensimmäiset ajatukset ja 
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luonnokset lähiviikkoina. Eli Lindqvistin puheenvuorossaan esittämiin kysymyksiin 

varmaan osittain saadaan vastauksia tämän ohjelman julkistuksen ja sen käsittelyn 

yhteydessä. 

Kiitos, puheenjohtaja. 

30 § Vastaus Tarja Eklundin ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen 

ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ympäristön suojelua lisätään vähentämällä 

pihojen asfaltointia kaikessa rakentamisessa 

 

2:22:30 Valtuutettu Tarja Eklund 

Kiitos, puheenjohtaja. 

Ja onnittelut kaikille vaativiin tehtäviin valituille. Kyllä meillä töitä riittää 

täällä seuraavalla kaudella. 

Tähän valtuustoaloitteeseen, niin olen siinä siltä osin tyytyväinen, että 

siinä vastattiin ihan hyvin tähän asuinrakentamisen pihasuunnittelun ja siinä tämän 

tota niin asfaltoinnin vähentämiseen ja muihin toimiin mitä siinä esitettiin. Ne on ihan 

oikeansuuntaisia, ja niitä on jo aika paljon toteutettukin. Mutta siinä mielessä en oo 

ihan tyytyväinen tähän vastaukseen, että tässä ei nyt huomioitu ollenkaan näitä 

teollisuusalueita, mistä nimenomainen huoli on myöskin ollut, ja meillä on näitä 

esimerkkejä aikasemmiltakin vuosilta, että kun tänne Kylmäojaan silloin aikoinaan 

sieltä lentoasemalta valui sitä jäänestoaineita ja se uhkasi koko puron tuota niin pilata. 

Ja tämmösiä esimerkkejä meillä on useampiakin tältä alueelta, että itse kun asun 

täällä Itä-Hakkilassa, niin täs on tämä Vantaan Akseli ja sit on tämä Kolohongan 

teollisuusalue ihan vieressä, ja kyllä aina kun vettä sataa niin kyllä nämä purot ja ojat 

täällä tulvii ja millon tulee sinistä vettä ja millon minkinnäköstä sieltä sitten, että joutuu 

ottamaan yhteyttä tuonne Ympäristökeskukseen. Että tältä osin en oo ihan tyytyväinen 

tähän vastaukseen, että nimenomaan näillä teollisuusalueillakin pitäs huomioida se, 

että näitä ei näitä piha-alueita pidä ihan sinne rajaan saakka antaa asfaltoida, että ne 

pystyttäis hiukan imeyttämään edes ne hulevedet siellä tontin alueella. Ja tähän 

toivoisin, että tässä jatkossa päästäis vielä paremmin pureutumaan, ja kun meillä on 

nyt tulossa tämmönen erikseen viherselvityskin täällä maankäytön puolella, niin tuota, 

missä tämmösiin asioihin voitas puuttua, niin toivoisin, että näihin kaavoihin ja muihin 

niin, saatas myöskin näitten teollisuusalueiden osalta niin tästä asfaltoinnista 
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jonkunlaisia määräyksiä, ja niitä vähän paremmin voitas kattoo tämän hulevesien 

valumisen osalta. Että aina kun tulee rankkasateita, jotka on lisääntyny kovin paljon, 

niin ne kaivot ei vedä, ja ne valuu sitten näihin ojiin ja puroihin ja tuonne Keravanjokeen 

sitten ja muualle. Niin tältä osin en oo ihan tyytyväinen, mutta ehkä tähän saadaan 

parannusta tässä neljän vuoden aikana. 

Kiitos. 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

No kyllä mä sen verran - 

(Puheenjohtajan välihuuto.) 

Voin tässä vielä lisätä, että kun nää ympäristöasiat on meille niin tärkeitä 

ja tosiaan pitäs niitä päästöjä kaikkia päästä vähentämään, niin kyllä senkin suhteen, 

niin meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota tähän asiaan, että. Mä oon tosi ilonen 

siitä, että meillä on ruvettu näitä piha-alueita suunnittelemaan oikein todella, ja 

viherkertoimet on otettu otettu huomioon nykysin aika hyvin. Tosin niitä viherkattojakin 

vaikka niitä rakennetaan niin silti siellä maan pinnallakin täytys olla jotain katsomista 

ihmisille. Että nämä kaikki on kehityksen tulosta ja voidaan ehkä varmaan vielä päästä 

siihen, että myöskin näitä teollisuusalueita, niitä on Vantaalla aika paljon nimittäin, niin 

ehkä niitäkin päästään vielä hiukan paremmin suunnittelemaan. Jokohan nyt tuota niin 

sitten olisi aloitteet jätetty, kiitos. 

2:27:43 Valtuutettu Eve Rämö 

Kiitoksia, puheenjohtaja. 

Kiitos, valtuutettu Eklund, kun nostit esiin tämän huolen meidän kaikkien 

yhteisestä luonnosta ja ympäristöstä. Ja jotenkin tähän haluan sillä lailla tarttua, että 

täällä valtuutettuna niin me ollaan eturivissä tekemässä niitä tekoja meidän kaikkien 

ympäristön puolesta, ja jotenkin meidän valtuustoryhmä haluaisikin meitä kaikkia 

valtuutettuja hieman haastaa siihen, että mitkä ne on ne omat teot, millä me voidaan 

vaikuttaa jokaisen vantaalaisen hiilijalanjälkeen ja siihen omaan hiilijalanjälkeen ja 

ympäristöstä huolehtimiseen. Ja meillähän onkin tänään upea aloite tuolla missä me 

haastatetaan kaikkia valtuutettuja tarttumaan tähän toimeen ja pienentämään omalta 

osaltaan edes niitä kuukausittaisen ruoka-annoksen verran tätä maapalloa. 
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Kiitos. 

2:28:42 Valtuutettu Suvi Karhu 

Joo. 

Kiitoksia, arvon puheenjohtaja, ja onnittelut minunkin puolestani kaikille 

valituille valtuutetuille sekä uusille että vanhoille. Noista hulevesistä kun oli puhetta, 

niin mulle tuli välittömästi mieleen se, että Espoossa on ainakin vuonna 2020 päivitetty 

hulevesiohjelma, ja pikaisella googletuksella tosta huomasin, että Vantaalla on 

vuonna 2009 tehty hulevesiohjelma, että ehkäpä pitäisi tehdä valtuustoaloitetta. Itse 

ainakin mielelläni voisin sellaisen tehdä tai allekirjoittaa, että tämä Vantaan 

hulevesiohjelma päivitettäisiin nykypäivään. 

Kiitos. 

2:29:23 Valtuutettu Tiina Tuomela 

Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, ja tosiaan onnittelut kaikille uusille ja 

vanhoille valtuutetuille. 

Haluan myös muistuttaa, nyt kun näihin ympäristöasioihin päästiin, niin 

tuolla on myöskin aloite nimenomaan energiantuotossa aurinkopaneelien 

asentamisesta julkisten rakennusten katoille, että käykääpä allekirjoittamassa sekin 

aloite. Se on hyvin tärkeä ympäristöteko monellakin tapaa. 

Kiitoksia. 

32 § Vastaus Antero Eerolan ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen 
Vantaalle kokonaisvaltainen strategia koronakriisistä toipumiseen 

 

2:32:34 Valtuutettu Antero Eerola 

Arvoisa puheenjohtaja. 

Tämä on myös aloite, joka on jäänyt nykyisellä valtuusto (-) [2:32:39] ja 

tietysti se liittyy hyvin pitkälti ehkä laajemmin samoihin teemoihin, joita tossa aiemmin 

käsiteltiin Vasemmistoliiton erityisnuorisotyötä koskevan ryhmäaloitteen yhteydessä. 

Kukaan ei tietenkään varmasti ole tietämätön siitä, millaisia vaurioita koronapandemia 

ja se torjuminen on suomalaiselle yhteiskunnalle aiheuttanut. Se on ollut tietysti 

välttämätöntä, mutta samalla tän pandemian torjumisen taloudellinen työllisyyteen 
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liittyvä inhimillinen, sosiaalinen ja terveydellinen ja myös mielenterveydellinen hinta on 

ollut erittäin kova. Ja nyt kun tässä taudin hoidossa ollaan, tai kulkutaudin hoidossa 

ollaan päästy ikään kuin uuteen vaiheeseen, aletaan pikkuhiljaa olla jo voiton puolella, 

kun kattavat rokotteet, meidän kattavat rokotukset meidän terveysalan ammattilaisten 

toteuttamana, huippuammattilaisten toteuttamana on edenneet - myöskin Vantaalla 

ne on edenneet ripeästi - niin kohta meillä on tavallaan valoa olemassa jo tunnelin 

päässä ja tämä korona ikään kuin alkaa vähän jo poistua muodista. Ja se tarkoittaa 

sitä, että tietysti tarvitaan tällainen oikeudenmukainen ja kestävä polku ulos tästä 

kriististä. Tarvitaan jälleenrakennusohjelma, ja se on varmasti tämän valtuustokauden 

nyt suurin ja tärkein asia ainakin tässä alussa. Ja siksi on hyvä, että tästä itse asiasta 

on löytynyt laaja yhteisymmärrys poliittisten puolueiden kesken, ja se on myös kirjattu 

aika selkeästi tuonne valtuustokauden sopimukseen, jonka kaikki valtuustoryhmät on 

myöskin kuitannut. Ja kuten täällä on tuota aikasemmin taisi olla valtuutettu Rokkanen, 

joka siitä mainitsi, että tällainen selvitys ja ohjelmaluonnos siitä koronakriisistä 

selviämiseksi on tarkotus tuoda tuota päättäjien pöydälle tässä syksyllä. Ja sehän 

selviää myöskin tuosta aloitevastauksesta. Eli tällä ollaan menossa hyvään hyvään 

suuntaan. En ehkä itse halua nyt ehkä tänä iltana käynnistää tällaista suurta 

koronakeskustelua, se varmasti tarvitsee tuota enemmän aikaa ja parempaa 

valmistelua, mutta mä uskon että tähän tulee aivan varmasti mahdollisuus, ja tässä on 

meillä kaikilla mahdollisuus näyttää sitten kyntemme. 

2:35:15 Valtuutettu Sirpa Kauppinen 

Kiitoksia, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat. 

Lämmin kiitos erityisesti kaupunginjohtajalle ja puolueiden väliselle 

yhteistyölle, että huolemme kuultiin. Koronahaittojen torjuntaan tehdään todella 

ohjelma. Myös Vihreät tekivät Vasemmiston kanssa samansuuntaisen aloitteen. Nyt 

sit tässä on tärkeetä se, että me ei jäädä odottamaan, jääkö ylijäämää tämän 

toteuttamiseen. Tämähän tiedetään vasta myöhäisessä vaiheessa, että Vantaalla 

tämä verotulokertymän seuranta on aika hidasta, ja ylipäätänsä taloudellisesta 

tuloksesta tiedetään aika myöhäisessä vaiheessa. Viime vuonna tehtiin positiivinen 

tulos, kun koronatukien ja verotulojen kasvua ei huomioitu järin ajoissa. Sinänsä 

positiivisuus on positiivista, mutta ongelma ajattelussa on se, että moni haitta jää 

korjaamatta. Jos moni haitta jää korjaamatta, niin se tuottaa (-) [2:36:07] merkittäviä 

kustannuksia, inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan. Ja haittojen korjaaminen 
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kannattaa aloittaa aivan heti. Esimerkiksi oppimisesta pudonneet kannattaisi ottaa 

kyytiin heti eikä vasta lukukauden odottelun jälkeen, ja masennukset hoitaa silloin kun 

ne ei oo vielä kroonistuneet syviksi ja kallishoitoisiksi, ja näin edelleen. Eli rahoitus 

tarvitaan, jotta kustannukset ei räjähdä. Ajat on epävarmat, mutta kriisinhoito jättäisi 

talouteen kymmeniksi vuosiksi loven. Näinhän kävi 90-luvun lamassa. Kyse ei ole vain 

kaupungin menoista, vaan myös verotuloista ja ihmisten ja alueen taloudellisista 

toimista pitkälle eteenpäin. 

Kiitos. 

2:36:54 Valtuutettu Pirkko Letto 

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat. 

Koronapandemia on vaikuttanut meihin jokaiseen, ja siksi siitä 

toipuminen, sen tulee olla myös meidän yhteinen asia. Koronapandemia on 

aiheuttanut mittavasti hyvinvointivelkaa, jonka korjaamiseksi meidän on löydettävä 

keinoja. Pandemiasta johtuen erilaiset terveys-, koulutus- ja sosiaalipalvelut ovat 

myöhästyneet, ja pahimmassa tapauksessa ne eivät ole saavuttaneet niitä tarvitsevia 

lainkaan. Hoitovelkaa on muodostunut niin perusterveydenhuollossa kuin 

erikoissairaanhoidossa, mutta myös ennaltaehkäisevissä palveluissa. 

Perusterveydenhuollon kuormittuneisuuden purkaminen ja toiminnan vakauttamisen 

kannalta on oleellista se, milloin me voimme lopettaa erilliset koronaepidemian 

vastaanotot, mittavat näytteidenottamiset ja tartunnanjäljitykset. Tätä kohtihan me 

olemme menossa onneksi. Sosiaalialan palveluvelka kohdentuu kaikista 

heikoimmassa asemassa oleviin. Osalle lapsista ja nuorista koronapandemia on ollut 

vaikeaa ja turvatonta aikaa, jolloin mm. matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen 

kysyntä on kasvanut huomattavasti. Oppimisvaje on syntynyt erityisesti niille lapsille 

ja nuorille, jotka tarvitsivat jo ennen koronaa erityistä tukea. Ikääntyneiden osalta 

sosiaalisten kontaktien puute on heikentänyt hyvinvointia. Koronan aiheuttaman 

hyvinvointivelan ohella me demarit kannamme huolta kaupungin työllisyystilanteesta. 

Vantaan hyvä ura nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa tulee 

löytää uudelleen. Siinähän me olemme ihan mallioppilaita valtakunnallisesti ennen 

tätä koronapandemiaa. Lentokenttäalueen uudelleenelpyminen on Vantaan talouden 

kannalta avainasemassa. Tiedoksi uudelle valtuustolle, tässä mainittiin tämä 

valtuustosopimus Eerolan ja Rokkasen puheenvuorossa, mutta myös valtuuston 
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kaikki ryhmät tuossa kesäkuun kokouksessa, jolloin käsittelimme kehystä vuodelle 

2022, niin siinä me teimme yhteisen pöytäkirjalausuman, jossa me kaikki valtuutetut 

yhdessä ja kaikki valtuustoryhmät yhdessä peräänkuulutimme tätä selvitystä, joka 

tulisi tämän syksyn aikana tulla tämän uuden valtuuston käsittelyyn. Myös me demarit 

pidämme pandemian jälkihoidon selvitystä tärkeänä - 

Nyt on jollakin mikki auki siellä. Kuuluu pahasti. 

Myös me demarit pidämme pandemian jälkihoidon selvitystä tärkeänä, ei 

pelkästään selvitystä, vaan myös selvityksen mukaisia toimenpiteitä ja 

selvityksenmukaista lisärahoitustarvetta. Kuulimmekin viime viikon valtuuston 

koulutusseminaarissa kaupunginjohtajan puheenvuorossa, että 

kaupunginhallitukselle esitellään syyskuun kokouksessa koronapandemian 

elpymisohjelma. Ja valtuutettu Rokkanen tässä taisi mainita jo sen, että olemme 

saamassa sen myös valtuuston käsittelyyn tänä syksynä. Valtuustoryhmämme 

odottaa tuolta strategialta paljon, me odotamme siltä niin lähiajan toimenpiteitä kuin 

pitkän aikavälin toimenpiteitä, sillä niitä molempia tarvitaan. 

Kiitoksia. 

2:40:46 Valtuutettu Vaula Norrena 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. 

Täydennän tätä tilannekuvaa, kun meillä on salissa lähes puolet uusia 

valtuutettuja. Tosiaankin niin Vantaa oli työllisyyden mallioppilas ennen koronaa, ja 

meillä oli pienin työttömyys suurista kaupungeista, mutta korona pompsautti sen 

kaksinkertaiseksi ja pahimmillaan meillä oli parikymmentätuhatta, ja viimeksi kun 

tilinpäätöstä käsittelimme niin oli 15 000, joista nuoria yli 2000, alle 25-vuotiaita. 

Kuitenkin iso yllätys on, että rahamielessä Vantaan kaupungin ei käynyt kuinkaan 

tässä koronavuonna. Nimittäin saimmekin valtiolta peräti 90 miljoonaa euroa 

koronatukea, ja samaan aikaan, kun emme tienneet, kuinka paljon tukea tulee, niin 

omat toimialamme olivat tempaisseet hirmuisen vyönkiristysohjelman kesken 

koronan, ja pelkästään koulutoimi säästi 10 miljoonaa siitä kun koulut oli kiinni ja 

päiväkodit. Ja lopulta tämä Vantaan tilinpäätös, kevään tilinpäätös olikin 55 miljoonaa 

euroa voitollinen, ja näillä rahoilla virkakunta sitten kuulemma vanhan tavan 

mukaisesti omin päin maksoi vanhoja velkoja pois 48 miljoonaa euroa. Ja 

tilinpäätöksen aikaan meillä oli kassassa riihikuivaa rahaa 450 miljoona euroa. Ja hyvä 
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niin. Koskaan emme tiedä, että kuinka pahasti se taivas huomenna putoaa päähän. 

Mutta tuota samaan aikaan olemme tehneet kipeitä lisäleikkauksia. Tänä vuonna 

olemme ainakin ohjelman mukaan leikanneet 40 miljoona, ensi vuonna oli ajatus 

leikata 20 miljoonaa, mutta se nyt ilmeisesti siitä pienenee huomattavasti, kun on 

huomattu, että tässähän talous jo lähtee nousuun. Mutta niin kuin, toistan tässä 

edellisten puhujien huolta siitä, että nyt ei saa jäädä ns. odottamaan parempia aikoja, 

vaan ne paremmat ajat täytyy itse rakentaa ja itse tehdä, ja sen takia mä vetoan siihen, 

että nyt satsataan kunnolla rahaa, jota meiltä säästyi kymmeniä miljoonia viime 

vuonna, ja satsataan kunnolla rahaa työpaikkojen luomiseen, aloitetaan sellaisia 

investointeja, jotka meidän pitäis muutenkin tehdä. Oppimiskampusta, uutta lukiota, 

Varia Vehkalaa ja niin edelleen. Lisätään rahaa palkkatukeen, viime vuonna siitä jäi 

käyttämättä yli miljoona euroa koronan takia. Lisätään rahaa ammatillisen koulutuksen 

lähiopetukseen nyt kun ne vihdoin saavat tulla sinne lähiopetukseen, niin lisätään sitä 

kunnolla jotta saadaan - nämä saavat kiinni nämä, jotka ovat olleet etänä. Ja myöskin 

muihin kouluihin, mutta varsinkin ammatillinen koulutus on kärsinyt, koska siellä on 

käytännölliset alat, joita ei netissä opiskella. Ja tuota mielenterveysapu, kaikki 

mahdolliset mitä tuossa Pirkko Lehtokin mainitsi, niin nyt me ei olla köyhiä eikä kipeitä, 

kun me satsataan tähän jälkihoitoon kunnolla riittävästi, niin se maksaa itsensä 

takaisin ja se tuo sen rahan takaisin siinä että ne ihmiset toipuvat ja pääsevät töihin ja 

tulevat veronmaksajiksi, nettoveronmaksajiksi eikä sosiaalitukien saajiksi. 

Kiitos. 


