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Litterointimerkinnät 

Tervetuloa marraskuun mediainfoon. Olen Ritva Viljanen, Vantaan 
kaupunginjohtaja.  

Me olemme järjestäneet näitä infoja kesän ja alkusyksyn jälkeen hieman 
harvennetusti, mutta nyt kun korona on alkanut uudestaan kiihtymään, palaamme 
tiheämpään tahtiin. Eli tästä eteenpäin noin joka toinen viikko vähintään annamme 
ajankohtaiskatsauksen erityisesti koronatilanteesta Vantaalla, mutta ryhdymme 
samalla myöskin näissä tilaisuuksissa jakamaan tietoa myös muista ajankohtaisista 
asioista Vantaalla. Täällä infoissa on aina lisäkseni meidän virkamiesjohtoa 
vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin.  

Lähdetään liikkeelle koronatilanteesta. Eli Vantaalla on todettuja tartuntoja tämän 
vuoden aikana ollut kaiken kaikkiaan hieman vajaa 1 900. Edellisen vuorokauden 
aikana on todettu keskimäärin 25,4 uutta tartuntaa vuorokaudessa. Että noin 25 – 
26 vantaalaista tällä hetkellä saa koronan. 47 vantaalaista on menehtynyt nyt 
viime informaatiokerrasta, niin tähän on siis tullut valitettavasti yksi menehtynyt 
henkilö lisää. Mutta kesäloman jälkeen menehtyneiden määrä on vain kaksi, että 
valtaosa näistä tapahtui jo viime maalis-, huhti- ja toukokuun aikana. Kasvatuksen 
ja oppimisen toimialalla, eli kouluissa ja päiväkodeissa on altistuneita tällä hetkellä 
279 ja nämä karanteenin joutuneet henkilöt tai lapset ovat 12 yksiköstä. Tässä on 
ollut näkyvissä, että koulualtistusten määrä on ollut kasvussa. Sairastuvuus on siis 
lyhyessä ajassa kaksinkertaistunut Vantaalla, eli kiihtymistilanne kiihtyy meillä 
parhaillaan. Seitsemän vuorokauden tapaussumma on meillä 77,9 100 000 
asukasta kohden ja 14 vuorokauden tapaussumma 137,7 100 000 asukasta 
kohden. Myös positiivisten näytteiden keskiarvo on kaksinkertaistunut, kun se 
meillä vielä ehkä kolmisen viikkoa sitten oli noin 2 prosentin tasolla, niin nyt ollaan 
4,3 prosentin tasolla. Vain alle puolet tartunnoista tällä hetkellä pystytään 
jäljittämään. 

Kaupungin toimintakyky palveluiden tuottamiseen on kuitenkin yleisesti normaalilla 
tasolla. Hieman on tartunnanjäljityksessä ruuhkaa, mutta suojavarusteitten 
saatavuus esimerkiksi tällä hetkellä on erittäin hyvä. Mutta kuitenkin tässä 
tilanteessa vakavasti ja vahvasti painotetaan sitä hygieniaa ja maskien käyttöä. Eli 
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vielä jaksetaan yhdessä joitakin kuukausia, vaikka näköpiirissä on, että 
toivottavasti ensi vuoden aikana tämä tauti pystytään kaikkinensa lannistamaan. 
Vaarana kuitenkin on, että tilanne Suomessa eskaloituu samalla tavalla kuin 
Suomen lähialueille ja Euroopassa on käynyt ja sen takia erityinen varovaisuus ja 
hygienian noudattaminen, maskien käyttäminen kaikissa yleisissä julkisissa tiloissa 
on erittäin tärkeätä. Ja lisää ohjeita ja käyttösuosituksia tulen selvittämään 
myöskin tässä infossa tänään.  

Positiivisena asiana täytyy kuitenkin sanoa, että kaupungin henkilöstön 
sairastavuus ei ole tänä vuonna viime vuodesta kasvanut. Eli meillä on erittäin 
hyvä tilanne kuitenkin kaiken kaikkiaan, eli on suojauduttu asianmukaisella tavalla. 

Me tähän infoon otettiin mukaan myöskin sitä lasten ja nuorten väkivaltaista 
käytöstä, joka huolettaa, joka on tänä päivänä yhä nuorempia koskevaa. Se on 
rajumpaa kuin ehkä aikaisemmin ja haluan kertoa teille myöskin siitä, että mitä 
Vantaa on tehnyt kuluneen vuoden aikana. Pääasia näistä minun esittämistäni 
malleista ja toimintatavoista on otettu käyttöön kuluvana vuonna. Muutama tässä 
on joukossa, joka on ollut meillä jo jonkin aikaa pitempään. Mutta tietysti täytyy 
ensin esittää miksi-kysymys. Miksi yhä nuoremmat lapset käyttäytyvät rajun 
väkivaltaisesti? Kyllä me kaupungissa ollaan löydettävissä neljä selkeätä syytä 
ainakin. Muitakin selitystekijöitä varmaan on. Mutta kyllä lähtökohta tietysti on 
pelko syrjäytymisestä, jokainen haluaa kuulua joukkoon ja olla arvokas jossakin. Ja 
jos se joukko, mihin kuulut, ajaa vääriä asioita, niin se on erittäin haitallista. Mutta 
näin on myös varmaan osa näistä ryhmäytymisistä, väkivaltaisista 
nuorisoryhmäytymisistä on johtunut siitä, että haluat kuulua joukkoon. Kuka 
haluaisi olla yksinäinen, kuka haluaisi ulkopuolinen ressukka? Toinen selkeä tekijä 
on tutkimusten mukaan, että sosiaalinen media, tämä digitaalinen maailma 
vanhentaa yhä nuorempia aikaisemmin. Eli nuoret omaksuvat sellaisia 
käyttäytymismalleja, jotka ovat aikaisemmin kuuluneet aikuisten tai nuorten 
aikuisten käyttäytymiseen. Niitä otetaan jo 10 – 11 -vuotiaana käyttöön. Sitten 
kyllä todellisuuksien ero. Joissain luokissa on ongelma se, että onko sinulla 
bussilippua Hakunilaan ja toinen vieruskaveri miettii sitä, että miten 
matkustetaanko tänä vuonna Havaijille vai minne mennään. Eli myös todellisuudet 
eroavat toisistaan. Ja kyllä minun täytyy ottaa esille myöskin se, että meillä kasvaa 
tällä hetkellä uusia suomalaisia. Se on hieno asia, mutta liikaa näkyy 
suomalaisessa yhteiskunnassa siitä, että pyrimme sulkemaan joitakin meistä 
suomalaisuuden ulkopuolelle. Ja tästä tulee selkeästi myöskin tätä uloslyönnin 
kokemusta.  

Vantaa on voimakkaasti tehostanut lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeen. Ja mitä 
me teemme tällä hetkellä? Palkkaamme lisää perhekoutseja ja kuraattoreita 
varhaiskasvatukseen, palkkaamme erityisnuorison tekijöitä ja monikielisiä ohjaajia 
perusopetukseen sekä erityisnuorisotyöntekijöitä ja psykiatrisia sairaanhoitajia 
toisen asteen kouluihin. Pidämme huolen lasten mielekkäästä tekemisestä 
varhaiskasvatuksessa, koulupäivä aikana ja vapaa-ajalla lapset tarvitsevat meitä 
kaikkia. Vantaa antaa lapsilleen harrastustakuun. Vantaalla toimii myöskin niin 
sanottu Ankkuri-toimintamalli, tämä on ollut meillä jo pitempään, jonka tavoitteena 
on puuttua nuorten rikollisuuteen ja väkivaltaiseen käytökseen moniammatillisella 
työllä, ennen kuin nuorten rikoskierre ehtii käynnistyä. Nuorten ja hänen 
läheistensä kanssa työskentelevät poliisi, sosiaalityöntekijä, nuorisotyöntekijä ja 
psykiatrinen sairaanhoito tiiviissä yhteistyössä. Näistä moniammatillisista 
yhteistyömalleistahan on kansainvälisesti saatu aivan erinomaisia tuloksia.  



Vantaan on myös palkkaamassa viidelle eri Vantaan alueelle 
erityisnuorisotyöntekijöitä. Tässä rekrytoinnit ovat juuri menoillaan ja avoinna. 
Toivotamme hyviä tyyppejä meille töihin. Työntekijän ensimmäisenä tehtävänä on 
ottaa, selville mitkä kysymykset kullakin alueella ovat akuuteimmat nuorten 
hyvinvoinnissa ja näiden edistämiseen hänen tulee keskittyä. Alueelliset 
erityisnuorisotyöntekijät voivat myös tarttua alueen erityishaasteisiin, jos sellaisia 
tulee eteen. Nyt kun meillä oli tätä erittäin pienten lasten tekemää väkivaltaa 
kouluissa, niin Vantaa palkkasi myös nuorisotyöntekijöitä kouluihin. Ja aiemmin 
meillä on ollut jo varhaiskasvatuksessa palkattuna taiteilijoita. 

Myönteisen erityiskohtelun hankkeen myötä lisätä lisättiin koulujen ja oppilaitoksiin 
erityisnuorisotyöntekijöitä. Lisäksi meillä on aloittanut tänä vuonna Hakunilan 
lapsille, nuorille ja perheille suunnattu yhteisötalo ja muutoinkin toteutetaan 
erityispanoksia lapsiperheiden kotipalveluun myönteisen erityiskohtelun alueilla. 
Kysymys on siitä, että meillä on viisi aluetta, jossa olemme havainneet 
alikehityksen kierteen ja nämä viisi aluetta saavat 6 miljoonaa euroa enemmän 
rahoitusta kuin muut alueet noin kolmen vuoden aikana. Me olemme iloisia siitä 
myöskin, että saimme opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahoituksen tänä 
vuonna, vähän yli 200 000 euroa ja sillä luodaan niin sanottu case manager –
toimintamalli, joka toimii yläkoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa 
koulupudokkuuden vähentämiseksi sekä kehitetään etsivän työn digitaalista 
muotoa. Ja eilen julkistettiin DigiOne-hanke, jonka tavoitteena on sama, että 
varmistetaan, nähdään, seurataan nykyistä tarkemmin siten, että miten oppivatko 
nuoret. Vantaa tulee myöskin lisäämään avoimia kohtaamispaikkoja. Niissä on ollut 
tänä vuonna uutena ruoka-avun jakelua sekä lastenvaate- ja lastentarvikepisteitä. 
Ja tosiaan harrastustakuusta jo tuossa mainitsinkin.  

Koronatilanteessa johtuvaan kasvaneeseen tuen tarpeeseen on sekä neuvolassa 
että kouluterveydenhuollossa reagoitu järjestämällä yksilölliseen tarpeeseen 
perustuvia tapaamisia aiempaa enemmän. Nythän tämä on helppoa, kun voimme 
käyttää etätapaamisia ja näitä on nyt todellakin hyödynnetty. Lisäksi jo 
aikaisemmin minun täytyy ottaa esille myös minun yksi oma lempparini, on nämä 
lasten Tempo-orkesterit. Tämän myönteisen erityiskohtelun ohjelman myötä 
Tempo-orkesterien määrää meidän kouluissa lisättiin. Se tarkoittaa siis sitä, osata 
ei tarvitse soittaa ei lainkaan, mutta lapsille annetaan sinfoniaorkesterin soittimet 
käteen ja musiikki alkaa heti. Ne on aivan ihastuttavia kuunnella.  

Osallisuus, se, että lapsia oikeasti kuunnellaan. Ei olla vaan kuuntelevinaan, vaan 
oikeasti kuunnellaan. Ja se on meille aikuisille ehkä vähän vaikeata, mutta sitä 
yritetään tehdä hyvällä tavalla. Meillä on nuorisovaltuusto Vantaalla ja tietenkin 
nuorten vaikuttajapäivät, jossa jokaisesta koulusta keskustelevat ajankohtaisista 
aiheista meidän valtuutettujen ja virkamiesten kanssa. Mutta se, mikä ei ole 
tavallista, meillä on siis nuorisovaltuuston edustus meidän valtuustossa eli läsnä ja 
puheoikeus, mutta se ei ole tavallista. Meillä on myös nuorisovaltuuston edustus 
Vantaan kaupunginhallituksessa. Ja nuorisovaltuuston edustaja aloitti työnsä noin 
kuukausi sitten kaupunginhallituksissa läsnäolo- ja puheoikeudella. Eli lähes kaikki 
tämä on tehty vuoden sisään. Meillä on talouden taistelutahtoa. Me ollaan katsottu 
aikaisempia kriisejä ja linjattu, että lapset ja nuoret ei ole se kohde, mistä 
säästetään ja sen takia tämä kaikki on mahdollista ja toteutuu edelleen. 

Mennään sitten ihan kasvomaskien käyttöasioihin. Kasvomaskin käyttöä 
suositellaan 15 vuotta täyttäneille kaikissa kaupungin palveluissa. Tämähän ohje 
tuli jo voimaan jokunen viikko sitten. Mutta uutena on, PKS-



koronakoordinaatioryhmä on siis linjannut, että peruskoulujen koko henkilöstölle 
suositellaan kasvomaskien käyttöä työssä. Työnantaja toki tarjoaa kertakäyttöiset 
suu- ja nenäsuojukset peruskoulujen henkilöstölle. Myös suojavisiirin käyttö on 
mahdollista, jos kasvomaskin käyttö opetustilanteessa on haastavaa tai siihen on 
muu terveydellinen este. Näitä maskeja hankitaan parhaillaan. Myös säännöllisesti 
työssään maskeja tarvitseville henkilöille, kaupungin virkamiehille ja muille 
työntekijöille Vantaa kustantaa 10 monikäyttöistä kangasmaskia, mutta se 
perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää, että henkilö sitoutuu itse huoltamaan 
nämä kangasmaskit.  

Myöskin pääkaupunkiseudun kaupungit edellyttivät marraskuun toisesta päivästä 
lukien kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä hallinnoimissaan 
sisäliikuntatiloissa. Maskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. 
Kaupungit edellyttävät jokaiselta harrastus- ja ryhmätoiminnan toimijoilta 
suunnitelmallisia muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta. 
Lähtökohtaisesti jokainen opiskelija ja asukas on itse vastuussa kasvomaskin 
käytöstä ja maskien hankkimisesta ja sen aiheuttamista kustannuksista, mutta 
vähävaraisilla opiskelijoilla ja muilla vähävaraisilla on kuitenkin mahdollisuus 
noutaa maskeja Vantaan kaupungin maskien jakelupisteestä.  

Me pyritään muutenkin vähiten lähikontakteja vähentämään kaupunkikulttuurin 
toimipisteessä esimerkiksi tilajärjestelyillä, suojaplekseillä, ryhmiä pienentämällä 
tai itsepalvelua lisäämällä. Maskien käyttösuositus ei ole voimassa niissä 
työtilanteissa, joissa ei ole lähikontakteja ja/tai suoritus on toteutettu muilla 
keinoin, esimerkiksi juuri tällä suojapleksillä. 

Ensi viikolla perjantaina on Lasten oikeuksien päivä 20.11. ja sen täytyy muistuttaa 
siitäkin, että sen valtakunnallinen liputus on lähtenyt liikkeelle Vantaan aloitteesta. 
Juhlava lipunnosto tapahtuu täällä Vantaalla Lasten oikeuksien päivän kunniaksi 
heti aamulla. Kukkuu-festari vauvoille ja taaperoille järjestetään 14.-21.11. Se on 
viikon mittainen alle kolmevuotiaiden festivaali, ja se on ainutlaatuinen koko 
valtakunnassa ja todella supersuosittu ja järjestetään totta kai koronarajoituksin. 
Kolmas hieno tapahtuma meille on se, että JouluMielelle -konsertti taltioidaan 
toisen kerran täältä Vantaalta ja Kulttuuritalo Martinuksessa tallennus tapahtuu 
tuossa joulukuun toisella viikolla. Koronatilanteesta johtuvien tilojen 
käyttövuorojen perumisista emme enää peri maksua, eli tämä on uusi linjaus, 
jonka Vantaa on tässä tehnyt.  

Työllisyystilanne heikkenee Vantaalla todella huolestuttavaa vauhtia. Eli vielä 
alkuvuosi mentiin entisellä painolla, mutta nyt jo nähdään, että ensi vuodesta tulee 
todella haastava, kun työttömyyden tulee koko laajuudessaan näkyviin. Meidän 
työttömyysaste oli viime viikolla 14,1 %, kun se syyskuussa vastaavaan aikaan oli 
8,2 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut vuoden takaisesta 80,9 %. 
Eniten kasvoi alle 25-vuotiaiden työttömyys, joka kasvoi 102 %. Vähiten kasvoi 
pitkäaikaistyöttömyys ja sekin kasvoi 43,7 %. Avointen työpaikkojen määrä 
vähenee meillä viikko viikolla, nyt se on parissa viikossa vähentynyt 12,4 %. Mutta 
se, mikä taloudellisesti meitä toki huolettaa todella paljon, että nyt kun työttömyys 
pitkäaikaistuu, niin myöskin kuntakustannukset kohoavat. Eli meillä syyskuussa jo 
työmarkkinatuen kuntaosuus oli 38,2 % korkeampi, kuin syyskuussa edellisenä 
vuonna vastaavaan aikaan. Kuluvan vuoden kuntaosuuden ennustetaan kohoavan 
noin 21 miljoonaan euroon, elikkä tämä tarkoittaa 4 miljoonan euron ylitystä. Ja 
voitte arvata, että huolella katsotaan ensi vuotta, että mikä on summa silloin.  



Meidän tilanteeseen vaikuttaa erittäin paljon lentoliikenteen sulkeminen ja sen 
laaja säteilyvaikutus. Vantaalla tehdään tällä hetkellä Suomen suurimpia 
irtisanomisia. Nyt meidän veturiyritykset Finnair 600 henkeä, Swissport 
neuvottelee 700 hengen irtisanomisista, Finavia neuvottelee 480 ihmisen 
irtisanomisesta ja kun veturit kaatuvat, niiden säteilyvaikutus on erittäin 
merkittävä ja laaja. Eli tuolla Aviapolis-alueella eli lentokenttäalueella, siellä on 
kaiken kaikkiaan 1 500 yritystä. Ne työllistävät 40 000 työntekijää, mikä on noin 
40 % koko Vantaan työpaikoista. Meidän arvion mukaan näistä 40 000 työpaikasta 
10 000 on välittömässä vaarassa, eli 10 % Vantaan kaikista työpaikoista.  

Ehkä muutama tieto Helsinki-Vantaan tilanteesta. Meidän ulkomaanliikenteen 
matkustajamäärä on syyskuussa ollut 93,5 % normaalia alemmalla tasolla, eli 
lähestulkoon kiinni. Kotimaanliikenteen matkustajamäärä on 78,4 % alemmalla 
tasolla, ulkomaan rahti- ja postiliikenne on 55,8 % alemmalla tasolla ja kotimaan 
rahti- ja postiliikenne on -81 % alemmalla tasolla. No miksi näin? Kun 
matkustajakoneet eivät lennä, ei lennä rahtikaan, koska meillä kulkee rahti 
samoissa linjoissa ja samoissa koneissa.  

Lisäksi mä haluan kiinnittää huomiota matkailuun. Matkailu on ollut globaalisti 
nopeimmin kasvava elinkeino viime vuosina, esimerkiksi vuonna 19 se kasvoi 
globaalisti 7 % ja Euroopassa 8 %. Sen kasvu on ollut nopeampaa kuin 
kansantalouksien kasvu. Ehkä ei niin yleisesti ei ole huomattu sitä, että Vantaalla 
on Suomen toiseksi eniten hotellihuoneita. Enemmän niitä on vielä Helsingissä, 
mutta Vantaalla on toiseksi eniten ja täyttöasteet ovat kovat. Sen jälkeen 
suuruusjärjestyksessä tulee Tampere, Turku, Sotkamo ja vasta sen jälkeen tulevat 
Lapin kohteet. Huoneiden varausaste on tällä hetkellä 25 %, eli todella, todella 
alhainen. Vantaa ja lentokenttäalue on suurimpia kärsijöitä Suomessa. Tää näkyy 
meidän taloudessa hyvin vahvasti. Palkkatulon menetys on vielä kaksi kertaa 
suurempaa kuin esimerkiksi Espoossa tai kolme kertaa suurempaa kuin 
Helsingissä. Meidän työttömyysprosenttimme on pääkaupunkiseudun suurin ja nyt 
jo näkyy ihmisten toimeentulon ja suuren työttömyyden merkitys - 
perustoimeentulohakemukset ovat kasvaneet 20 %:lla jo nyt Vantaassa.  

Koko Suomen houkuttelevuutta on kuitenkin rakennettu vahvasti lentoliikenteen 
varaan ja sen takia tähän alueeseen toivon että kiinnitetään erityistä huomiota. Jos 
lentoliikenne ajetaan liikaa alas, nousu ei tule tapahtumaan hetkessä ja Helsinki-
Vantaan aseman saaminen takaisin ei ole yksinkertaista, jos muualla syntyy 
korvaavia reittejä. Miksi kukaan tulisi tänne enää, jos on rakennettu jo toimivat 
liikenneyhteydet ohi Helsinki-Vantaan. Ja meille tulee uusia kilpailijoita. Tämän 
alan kilpailu on erittäin kovaa, esimerkiksi Berliiniin uusi lentokenttä varmasti tulee 
tavoittelemaan myöskin Aasian liikenteen reittejä. Suomen lentoliikenteen 
rajoitukset ja maahantulorajoitukset ovat Euroopan tiukimpia tälle tällä hetkellä ja 
valitettavasti ne ovat myöskin koko ajan liikkeessä, eli pitäisi syntyä luottamusta 
siihen, miten Suomeen voi matkustaa. Sen haluan sanoa myöskin, että lentokenttä 
ei ole koronalinko. Elokuun alusta alkaen on testattu yli 20 000 henkilöä ja löydetty 
246 tapausta, elikkä saman verran koronapositiivisia kuin koko Suomessa yhdessä 
päivässä. On tärkeää suojella ihmisiä sairastumasta, mutta on tärkeää myös 
suojella ihmisten toimeentuloa.  

Eli Vantaan viesti on sama, minkä olemme aikaisemminkin näissä sanoneet.  

No, me ollaan tehty ehdotuksia EU:n elpymisrahoitukseen. Se on hieno 
mahdollisuus, että EU toteuttaa yhteisvastuuta ja nyt puhutaan niin isoista 



summista, että kun nämä käytetään näin lyhyessä ajassa, niin sillä saadaan todella 
elvytystä aikaan. EU:n elpymisrahoitus tulee jatkossa tukemaan jäsenmaiden 
vihreää kasvua, digitalisaatiota, investointeja ja työllisyyttä. Vantaan ehdotukset 
Suomen kestävän kasvun ohjelmaan osuvat juuri näihin tavoitteisiin ja ne on 
laadittu palvelemaan maan etua laajasti. Elpymisrahoitusta tulee kohdentaa 
kansainvälisen lentoliikenteen palautumiseen ja matkailun vihreään siirtymään. 
Tämä on Suomen suurin työllisyyskysymys. Se on avain kansainväliseen 
kasvuumme ja kilpailukykymme tulevaisuudessa. Sen takia meidän isoin hanke on 
Aviopolis, lentoliikenteen ja matkailun vihreä siirtymä, jossa uutta liiketoimintaa 
syntyy muun muassa liikenteen, lentorahdin, matkailun ja vihreän infran aloille. 
Hanke kehittää koko Suomen lentoasemaverkostoa ja se koostuu 
kaupunkipalvelukokonaisuudesta, kestävän matkailun osiosta, sinivihreästä infrasta 
ja kestävästä liikenteestä ja vihreästä lentoasemasta. Tämän koronan jälkeen 
varmasti ympäristökysymykset tulee olemaan erittäin tärkeitä ja juuri tätä täytyy 
myöskin siksi painottaa, että meillä on ympäristöystävällisin lentokenttä koko 
Euroopassa, ehkä koko maailmassakin. Tämä on tän hankkeen tavoitteena.  

Meidän toinen hanke on ammatillisen koulutuksen ja jatkuvan oppimisen 
superkampus. Työttömyys on kaksinkertaistunut suurissa kaupungeissa ja 
vieraskielisten työttömyys on noussut lähelle 100 %. Eli meidän täytyy saada 
täydennys- ja uudelleenkoulutusmahdollisuudet nykyistä ketterämmäksi ja 
Suomen kansainvälistyessä tämä on tullut yhä tärkeämmäksi. Vantaahan on 
Suomen kansainvälisin kaupunki ja sen takia tämä kampus ja jatkuvan 
koulutuksen superkampuksen toteuttaminen sopii juuri meille. Eli tavoitteena on 
luoda oppimiskampus, jossa yritykset ja jatkuva koulutus kohtaavat ja joka 
tarjoaisi ainutlaatuisen palvelualustan kouluttajien, oppilaitosten, palvelutarjoajien 
ja yritysten käyttöön. Eli sinne tehtäisiin yhteisiä innovaatio-startup-tiloja yritysten 
kanssa tuonne alueelle. Me olemme valmiit luovuttamaan yhden parhaista 
tonteistamme, elikkä Tikkurilan joenvarsitontin tälle kampusalueelle ja se olisi 
kansallisesti ja kansainvälisesti helposti kaikkien saavutettavissa. Ja siihen liittyy 
myöskin virtuaalinen kampuskokonaisuus. 

Kolmas ehdotus on hiilineutraali joukkoliikenteen Vantaa. Siinä esitetään Vantaan 
ratikan ja seudullisen joukkoliikenteen sekä pyöräilyn kehittämistä yhtenä 
kokonaisuutena. Meillä on muutama pieni hankekin. Näiden isojen hankkeiden 
yhteinen työllistämisvaikutus on 10 000 työpaikkaa. Ne on tehty laajassa 
yhteistyössä, meillä on kumppaneita mukana yli 20. Esimerkiksi tuo lentoaseman 
Avia-verkoston keskeiset toimijat ovat mukana tässä Aviapolis-hankkeessa. 
Olemme valmiit toteuttamaan hankkeet niin, että päätökset on sidottu vuoteen 23 
mennessä ja toteutus on valmis vuonna 26. 

Mennään vähän testitilanteeseen takaisin, lentoaseman drive-in testaukseen, 
lentoasemalla testaukset jatkuvat normaalisti. Nyt taas kuluvalla viikolla on 
testattu Istanbulista, Varsovasta ja Minskistä tulleita lennoilta 72 matkustajaa, joka 
on siis lähes kaikki. Koirat ovat tutkineet viikolla 45 yhteensä 453 matkustajaa, 
joista yhdellä on ollut positiivinen tulos.  

Sosiaali- ja terveyspalvelussa terveysasemien puhelinpalvelu ruuhkautumista on 
helpottanut lisäpalvelun osto yksityiseltä. Ostamme 1 400 puhelua viikossa. Se 
otettiin käyttöön toissa päivänä ja käyttöönotto sujui oikein hyvin ja nyt puheluita 
kiirelinjalla ei ole lainkaan, eli toimii aivan moitteetta. Kiireettömällä linjalla meillä 
oli 44 puhelua jonossa. Jonotusaika edelleen valitettavasti oli 45 minuuttia, mutta 
erittäin iso parannus on aikaisempaan tehty. Meillä on käynnistetty myöskin kausi-



influenssarokotukset. Pahoittelemme sitä, että koronan vuoksi suun- ja 
terveydenhuollon palveluihin on ollut vaikea päästä, sinne on syntynyt hieman 
hoitovelkaa ja nähdään kyllä, että myös kun hammashoidot olivat valtakunnallisesti 
kiinni, niin sairaudet ovat nyt muuttuneet vakavammaksi ja hoito vie enemmän 
aikaa.  

Kaupunkikulttuurissa kyllä nyt kun opittiin virtuaalipalvelujen tarjoaminen, niin on 
selvää, että ne ovat tulleet jäädäkseen. Meillä ryhmäpalveluissa on ollut 
esimerkiksi vanhusten ryhmävoimistelussa saattanut olla 25 henkeä, mutta 
virtuaalipalveluissa nähdään, että siellä on joka istunnossa yli 1 000. Ei tällaista 
palvelua voi lopettaa. Sen takia liikuntapalvelut ovat aloittaneet virtuaaliohjatut 
jumpat omasta studiostaan. Tiistaisin ja torstaisin tarjotaan kahden tunnin 
erityisesti ikäihmisille kohdistettua ohjattua liikuntaa. Sanon vaan, että tää on kyllä 
haastavaa meille nuoremmillekin, että kaksi tuntia, kaksi tuntia ihan teholiikuntaa. 
Nuorisotiloilla olemme ottaneet käyttöön uuden käytänteen. Me annamme 
tarvittaessa kasvomaskin niille kävijöille, joilta maski on jäänyt kotiin. 
Nuorisotiloillahan pitää kasvomaskia käyttää.  

Muuta ajankohtaista: 

Ensi vuoden talousarviokäsittely valtuustossa on ensi maanantaina. Meillä on 
talouden taistelutahtoa ja minulta on kysytty, että miten Vantaa selviää, vastaus 
on, että totta kai selviää. Olemme suomen neljänneksi suurin kaupunki, ehkä pian 
jo kolmanneksi suurin kaupunki, meillä ei ole muuta mahdollisuutta, me tulemme 
tästä selviämään. Kuluva vuosi on saatu valtion tuella mutta myöskin omilla isoilla 
säästöponnistuksilla haltuun. Me teimme tänä vuonna 28 miljoonan euro 
menojarrutukset ja ensi vuoden budjetti sisältää 41 miljoonan talouden 
tasapainotuksen. Nämä ovat ihan megalomaanisen isoja summia Vantaalle. Ensi 
vuosi on haastava ja sen haastavaksi tekee työttömyyden kasvu ja 
pitkäaikaistyöttömyyden ja sen aiheuttamat kustannukset kaupungille, ja ensi 
vuonna tulemme näkemään verotulojen todella ison vähentymään, suuremman 
todennäköisesti kuin tänä vuonna.  

Iso asia on myöskin se, että meillä on yleiskaavan lopullinen 
päätöksentekomenettely alkamassa kolmen vuoden pitkän hienon prosessin, hyvin 
osallistavan prosessin jälkeen ollaan nyt enää nuijanupautuksen päässä 
yleiskaavan hyväksymisestä.  

Ja kolmantena otan vielä esille tämän, että valoa pimeään syksyyn on tulossa. 
Valon Vantaa -tapahtumat ovat jälleen alkaneet. Kannattaa katsoa 
tapahtumakalenterista eri alueiden valoteoksia ja muita valotapahtumia, niistä 
tulee mieli iloiseksi.  

Tervetuloa seuraavaan infoon kahden viikon kuluttua 27. päivä kello 12. Eli silloin 
tavataan. Kiitos teille.


