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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 

 

 

RITVA VILJANEN: Oikein hyvää uutta vuotta ja tervetuloa tämän vuoden 

ensimmäiseen mediainfoon. Aiheena on Vantaan nopeasti heikentynyt 

koronatilanne, rokotusten eteneminen, uudet koronarajoitukset ja tilanteen vaikutus 

kaupunkimme palveluihin.  

 

Täällä pääkaupunkiseudulla on nyt tartuntoja enemmän kuin koskaan tämän yli 

kaksivuotisen epidemian aikana. Valitettavasti täytyy tähän alkuun heti todeta, että 

sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky on meillä uhattuna. Sen takia 

pääkaupunkiseudun kunnat ja kaupungit, me olemme tehneet uuden strategian ja 

toistan sen jo nyt heti alkuun, jotta osaatte katsoa näitä kaikkia toimenpiteitä mitä 

me olemme tehneet tämän strategian kautta. 

 

Ensimmäinen päätavoite meillä on, että nyt vauhtia rokotuksiin. Me toteutamme 

rokotuksia niin nopeasti ja laajasti kuin näillä resursseilla mitä meillä on käytössä se 

on meille mahdollista. Toinen: On tärkeää, että sairaat hoidetaan. Me huolehditaan 

siitä, että meidän sairaanhoito toimii ja kaikki sairaat tulevat hyvin hoidetuiksi. Ja 

kolmas periaate on: lapset ja nuoret ensin. Pidetään yllä lasten säännöllistä arkea, 

eikä rajoiteta tarpeettomasti tai vaikutuksettomasti heidän toimintaansa, turvataan.  

Tämä on ollut pitkä polku jo tähän päivään asti eli turvataan heidän edellytyksiään 

jatkaa ja pidetään yllä heille säännöllistä, turvallista arkea. Lapsilla on oikeus myös 

koulutukseen ja sitä ei kevyin perustein voi keskeyttää. 

 

Mutta katotaanpa Vantaan tilannetta. Tässä näkyy meidän luvut. 

Tartuntatautitapausten määrä, ilmaantuvuusluku, on meillä tosiaan ennätyksellisen 

korkea tällä hetkellä. Meillä keskimäärin 7 päivässä sairastuu hieman vajaa 2000 

vantaalaista, joka tarkoittaa sitä että prosentti vantaalaisia sairastuu joka ikinen 

päivä tällä hetkellä koronaan. Tauti leviää erityisesti nuorten aikuisten joukossa. 14 

päivän ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on meillä tällä hetkellä hieman yli 



4000. Kun testinäytteitä otetaan, niin 40 % voidaan todeta koronatartunta. Se 

kuitenkin näkyy näistäkin luvuista, että rokotteet kuitenkin suojaavat meitä hyvin. 

Meillä ei kuolleiden määrä ole juurikaan noussut. Koko tämän syksyn aikana 

yksittäisiä, ei missään tapauksessa kymmeniä. Eikä nytkään, vaikka ilmaantuvuus 

on näinkin korkea, niin tässä ei ole useaan viikkoon meillä onneksi kukaan tähän 

tautiin menehtynyt. 

 

Vantaalla tilanne vaikuttaa myöskin sosiaali- ja terveydenhuollon kiireettömiin 

palveluihin. Niitä joudutaan karsimaan, tulen käymään niitä myöhemmin lävitse. 

Toki, kyllä meillä sairaanhoidossa sinänsä on paineita, vaikka tätä pahimpaan eli 

kuolleisuuteen onneksi ei olla vielä jouduttu. Kaupungin omaa henkilöstöä on nyt 

ensimmäistä kertaa tämän koronan aikana, niin meillä on paljon sairaita ja se 

sairastuvuus keskittyy erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jossa melkein 10 % 

henkilöstöstä on jatkuvasti sairaslomilla.  

 

Voi sanoa, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tässäkin näette, että tää 

nousee aivan kuin olisi seinään törmätty, täysin pystysuorassa eteenpäin. Tauti 

leviää siis, monistaa itsensä kaksinkertaiseksi noin 2, 3 vuorokauden aikana ja se 

todellakin näkyy näissä luvuissa. 

 

Se mikä Vantaalla menee erityisesti hyvin, niin meillä on tosiaan huonosta tilanteesta 

huolimatta onneksi jotain hyvääkin kerrottavaa. Vantaan rokotuskattavuus on 

parantunut. Erityisesti kolmannet rokotukset etenevät meillä aivan 

ennätysvauhdilla. Myöskin valtakunnallisesti tämä luku, että 33,4 % meidän 

väestöstä on saanut jo kolmannen rokotteen, on todella korkea luku. Siitä olemme 

iloisia, että näin on.  

 

Meillä on annettu yhteensä 425 000 rokotetta, joista 81 000 on kolmansia rokotteita. 

Olemme päättäneet tarjota kolmannet rokotteet kaikille kaupungin työntekijöille 

riippumatta siitä asuvatko he Vantaalla vai eivät. Myöskin haluamme turvata meidän 

alueella työskenteleviä kriittisiä toimintoja, kuten Vantaalla työskentelevät poliisit. 

Riippumatta asuinkunnasta he saavat myöskin meiltä walk-in-periaatteella 

kolmannet rokotukset eli sinne voi mennä ilman ajanvarauksia, meidän 

rokotepisteisiin. 

 

Rokoteaikoja on hyvin tarjolla. Toivomme myöskin, että vauhdittuisi edelleen 15-11-

vuotiaitten rokotus. Heitä on käynyt tällä hetkellä rokotuksessa noin 15 %. Niin kuin 

sanoin, aikoja on hyvin tarjolla, niin edelleen painava viesti on se että toivomme, 

että meidän asukkaamme huolehtivat nyt rokotussuojasta. Se kuitenkin suojaa 

kaikkein parhaiten jo näidenkin lukujen perusteella taudin ikävimpiin muotoihin. 

 

Tässä näkyy koronaa sairastavat vantaalaiset potilaat ympärivuorokautisessa 

hoidossa Vantaan sairaaloissa ja HUS:issa. Meillä on HUS:issa tällä hetkellä 16 

vantaalaista, joista tehohoidossa on 5. Vantaan omassa sairaalassa on 22 ja 

erityisasumisyksiköissä on sairaana 29, joista palveluissa 39. Kyllä sairastuvuus on 



lisääntynyt, mutta onneksi tosiaan ei kuitenkaan tehohoidon tarve ole tuon 

korkeampi.  

 

Jos arvioidaan koko tilannetta, niin voidaan todeta yhteenvetona, että tautitapausten 

määrä on ennätyskorkealla. Näyttää, että seuraavina viikkoina tilanne edelleen 

heikkenee. Meillä on henkilöstöresurssien riittävyys, erityisesti sosiaali- ja 

terveydenhuollossa huonontunut olennaisesti ja nyt täytyy tehtäviä priorisoida. 

Sairaalahoidon tarve on meillä kasvusuunnassa. Sen takia Vantaa on tehnyt 

päätöksen siitä, että Vantaa priorisoi nyt näitä kolmea päätehtäväämme, minkä 

kanssa meidän täytyy erityisesti hoitaa. Sen takia kiireettömiä sosiaali- ja 

terveyspalveluja supistetaan tilapäisesti. Tämä on vain tilapäistä, koska me 

haluamme varmistaa rokotusten etenemisen ja sairaanhoidon. Sen takia ennalta 

ehkäisevistä palveluista siirrämme nyt asiantuntijoita niihin tehtäviin, jotka ovat 

tässä tilanteessa erittäin tärkeitä. 

 

Tässä näkyy siis, että kiireettömiä sosiaali- ja terveyspalveluita suljetaan tilapäisesti. 

Myöskin vanhus- ja vammaispalveluissa näkyy ennalta ehkäisevien palveluitten 

päivätoimintojen tilapäistä sulkemista. Suunterveydenhuollosta jonkin verran 

siirretään. Elikkä me pyrimme monista tehtävistä siirtää nyt henkilöstöä tänne 

priorisoituihin tehtäviin. Toivon, että meidän asukkaamme ymmärtävät tämän. 

Tämä on tilapäistä, tää on tässä tilanteessa välttämätöntä. Näyttää myöskin, että 

hoitotakuuaikoja lievemmissä tapauksissa, kiireettömissä tapauksissa, emme pysty 

tässä tilanteessa nyt hoitamaan. Eli kuitenkin on välttämätöntä, että pyrimme 

turvaamaan kriittiset toiminnot sosiaali- ja terveyspalveluissa ja näin tulemme siis 

tekemään. 

 

Viikon lentoasematilanteesta, jos kurkataan mitä sinne kuuluu. Tammikuun 

ensimmäisellä viikolla kokonaismatkustajamäärä oli noin 181 000, joista Suomeen 

saapuneita matkustajia oli 51 000. Eli valtaosa oli niin sanottuja transitmatkustajia, 

jotka menivät vain reitiltä toiselle, jatkoivat matkaansa, mut 51 000 jäi viime viikolla 

Suomeen. Tämä määrä on hieman pienempi kuin normaali tilanteessa, päivässä tulisi 

meille matkustajia tavallisessa tilanteessa. Eli kyl meidän lentoasema edelleen on 

varsin suljettu. 

 

Näytteenottoresursseja on vähennetty, vapautuneita resursseja on sijoitettu 

väestötestaukseen. Me voidaan myöskin todeta, että sisä- ja rajatarkastuksilla ei ole 

enää mitään roolia taudinhallinnassa. Tätä resurssien käyttöä tulisi jatkossa 

tarkistella myöskin kriittisesti. Lisäksi olemme aina tuoneet myöskin 

lentokenttätoimijoiden kanssa esille sen, että Suomen tulisi noudattaa 

eurooppalaisia käytänteitä, kuten olemme useasti jo aiemmin todenneet. Niihin eivät 

tänä päivänä kuulu sisärajatarkastukset. Niillä ei pystytä tätä tautia enää 

hillitsemään. 

 

Jos katotaan ajankohtaisia rajoituksia. Kerrataan vielä ensin aluehallintoviraston 

päätökset. Tänään olemmekin iloksemme kuulleet, että aluehallintovirasto on 



tosiaan tehnyt sen päätöksen mitä Pks-koronakoordinaatioryhmä toivoikin, kun 

päätimme että lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta voi pääkaupunkiseudulla 

jatkua. Näin on aluehallintovirasto tänään tehnyt päätöksen, he eivät siis 

puuttuneet, lähteneet muuttamaan kaupunkien jo tekemää päätöstä. 

Aluehallintoviraston kans meil on ollut erittäin hyvä yhteistyö. Haluan lämpimästä 

siitä tässäkin yhteydessä kiittää. He ovat meidän ehdotuksien mukaisesti myöskin 

kieltäneet yleisötilaisuudet sisätiloissa ja rajoittaneet tilojen käyttöä.  

 

Aikuisten harrastustoiminnan tilat ovat siis suljettu pääkaupunkiseudulla. Tämän 

sulkupäätöksenhän voi tehdä vain kahdeksi viikoksi kerrallaan ja nyt sitä on jatkettu 

edelleen niin, että se jatkuu seuraavan kahden viikon ajan eli 11.-24.tammikuuta 

saakka. Tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien 

lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Ikärajaa on nyt nostettu niin, että uuden 

päätöksen mukaan kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua 

toimintaan muuten suljetuksi määrätyissä tiloissa. Tiloja voi myöskin käyttää 

lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen 

liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Lisäksi sulkupäätökset eivät 

ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan 

toimintaan. 

 

Kokoontumisrajoitusta, jonka mukaan sisätilaisuudet on kielletty on jatkettu aina 

tammikuun loppuun asti. Kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset 

kokoukset on näin ollen kielletty. Ulkotiloissa kokoontumisten henkilömäärää ei oo 

sen sijaan rajoitettu, mutta ulkonakin täytyy huomioida osallistujien terveys, 

turvallisuus tartuntatautilain mukana. Elikkä että riittävät etäisyydet, hygienia, 

terveysvaatimukset voidaan taata. Kokoontumisrajoitukset eivät kuitenkaan koske 

aluevaaleja ja aluevaalien ennakkoäänestys on mahdollista myöskin suljetuissa 

tiloissa ja sisätiloissa. 

 

Jos sitten vielä kerrataan myöskin Valtioneuvoston tekemiä päätöksiä. 

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemusliikkeiden 

toimintaa koronaepidemian vuoksi. Vielä tänäänkin mietti jopa ravintoloitten 

täyssulkua eli tänään on iltapäivällä nyt asiaa koskeva päätöstilaisuus tai ainakin 

neuvottelutilaisuus. Mutta tällä hetkellä voimassa olevat ravintolatoiminnan 

rajoitukset ovat siis, että anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyy 17.00 mennessä 

ja ravintolan pitää sulkeutua klo: 18.00 jälkeen. Rajoitukset koskevat myös 

ravintoloita, jotka eivät annostele alkoholijuomia, kuten kahvilat ja pikaruokalat.  

 

Myöskin päiväsaikaan ravintoloitten asiakasmäärää on rajoitettu niin, että 

anniskeluravintoloissa se on vain puolet käytössä olevista asiakaspaikoista ja muissa 

75 % ja jokaisella pitää olla oma istuinpaikkansa. Poikkeuksiakin tähän on. 

Rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruoan myymistä 

asiakkaille. Näitä rajoituksia ei voi kiertää koronapassilla. Mutta ravintolalla on siis 

oikeus edellyttää koronapassin käyttöä koko aukiolonsa ajan koko maassa, jos 



katsovat sen perustelluksi. Nämä määräykset ovat niin ikään voimassa tammikuun 

ajan. 

 

Koronapassin käytön rajoituksia on niin ikään jatkettu tammikuun loppuun. Nyt näitä 

rajoituksia ei saa auki koronapassilla, vaan tällä hetkellä se on laitettu hyllylle 

odottamaan uutta tulemista.  

 

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat tyytyväisiä siitä, että nyt tulee voimaan 

lainsäädäntö, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajilla on velvollisuus 

varmistaa palvelujen koronaturvallisuus. Tämä on erittäin tärkeätä, että työnantajilla 

on oikeus huolehtia siitä että henkilöstö ei aiheuta hoidettavalle koronaviruksen 

tartuntavaaraa eli että hänellä on täysi rokotesuoja tai hän osoittaa 72 tuntia 

aeimmin otetun negatiivisen testituloksen. Jos työntekijä ei täytä säädettyjä 

edellytyksiä työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työtä. 

Säännös tuli voimaan tammikuun alussa ja on voimassa koko tämän vuoden. Tämä 

on meille erittäin tarpeellinen, koska meidän potilasasiakkaat, aika monessa 

tilanteessa asiakas on täysin suojaamaton. Hän ei kykene suojautumaan meidän 

ammattihenkilöstön mahdollista tartuntariskiä vastaan. Valitettavasti meillä on ollut 

tilanteita, joissa riski on sitten myöskin toteutunut. Tämä on työkalu, joka on tarpeen 

työnantajille. 

 

Alussa jo sanoin, että lähtökohta pääkaupunkiseudun kaupungeilla on, 

toimintastrategia on nopea rokotuskattavuuden lisääminen, varmistaa 

sairaanhoidon toimivuus ja kantokyky sekä lapset ja nuoret ensin-periaate. Kun 

koronatilanne on muuttunut, on tarpeen myöskin arvioida uudelleen toiminnan 

pääprioriteetit. Ja ne ovat nämä tässä tilanteessa. Pääkaupunkiseudun uudet 

linjaukset ovat seuraavat: me jatkamme etätyötä helmikuun puoleenväliin asti ja 

maskisuositusta jatketaan niin ikään helmikuun puoleenväliin asti. Tämä merkitsee, 

että kaikilla 12 vuotta täyttäneillä täytyy julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, 

suosittelemme vahvasti heille maskin käyttämistä. Ja kouluissa ja oppilaitoksissa niin 

ikään. Maskisuositus koskee kaikkia oppilaita 3. luokasta lähtien.  

 

Aikuisten kaikki sisällä tapahtuva harrastustoiminta lähitapaamisina, myös erilaiset 

perheharrastusryhmät, on keskeytetty. Ne on keskeytetty koko tammikuun ajan. 

Perheryhmät eivät myöskään ole sallittuja. Vapaa sivistystyö siirretään 

etäopetukseen tammikuun ajaksi, mutta lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta 

voi siis jatkua. Noudatetaan kuitenkin terveysturvallisuusohjeita. 

 

Haluan kiinnittää huomiota myös siihen, että terveydenhuollon asiantuntijoiden 

näkemyksen perusteella lasten ohjatun harrastustoiminnan keskeyttämisellä olisi 

ollut varsin vähäinen merkitys epidemian kannalta eikä sitä voitu pitää 

välttämättömänä. Mutta toisaalta sillä on iso merkitys lapsille ja heidän säännölliselle 

arjelleen ja heidän turvalliselle arjelleen. 

 



Viranomaisjäljitys niin ikään, 10.tammikuuta alkaen keskitetään vain vakavan 

koronavirustaudin riskiryhmien asumisyksiköiden tautiketjujen jäljittämiseen, 

hoivalaitoksiin ja terveydenhuollon yksikköihin. Tosiaan pääkaupunkiseudun 

kaupungit tekivät uuden testaus- ja jäljitysstrategian ja muutimme sitä paikallisesti. 

Me odotimme hallituksen päätöksiä asiasta, mutta valitettavasti hallitus ei nähnyt 

tätä tilannetta mikä meillä täällä on paikallisesti. Mutta tässä oli pakko tehdä muutos, 

jotta saamme riittävän turvan asukkaillemme. Tartunnan jäljitys on menettänyt 

pääkaupunkiseudulla vaikuttavuutensa ja meillä on valtava resurssipula. Sen takia 

halusimme kohdentaa resurssit järkevästi, niin että saamme tehdä vaikuttavaa työtä 

joka oikeasti suojaa ihmisiä. 

 

Nyt tämän päivitetyn ohjeen mukaan lieväoireisen ei tule hakeutua laboratoriotestiin 

jos ei kuulu koronaviruksen suhteen riskiryhmään tai ei työskentele 

terveydenhuollossa, hoivalaitoksessa tai riskiryhmien asumisyksikössä. Halutessaan 

voi tehdä pikatestin kotona ja jos saa pikatestistä positiivisen tuloksen, sitä ei 

tarvitse varmistaa laboratoriotestillä. Jos pikatesti tai laboratoriotesti on positiivinen 

pyydämme, että ilmoitathan tartunnastasi henkilöille jotka asuvat samassa 

taloudessa tai joihin sinulla on kiinteä, tiivis kontakti. 

 

Tartuttavuus alkaa 2 vuorokautta ennen oireiden alkamista. Pyydän tartunnalle 

altistuneita välttämään vähintään 5 päivän ajan tarpeettomia kontakteja, 

käyttämään kasvomaskia tai muita kohdatessa ja noudattamaan hyvää 

käsihygieniaa. Tarvittaessa sairaslomaa haetaan normaalien työpaikan 

sairaslomakäytänteiden mukaisesti. Eli siirrytään yhä enemmän kohti normaalia 

sairaslomaa koskeviin käytäntöihin. Sen ei tarvitse olla tartuntatautilain mukainen 

sairasloma.  

 

Hakeudu koronavirustestiin vain jos sinulla on koronavirustautiin sopivia oireita ja 

kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään. Olet raskaana, olet yli 18-vuotias, 

et ole saanut koronavirusrokotetta eikä sinulla ole aiemmin todettu 

koronavirustautia, olet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ja työskentelet 

välittömässä asiakas- ja potilastyössä, työskentelet hoiva- tai vammaispalveluissa 

tai terveydenhuollon ammattilainen on ohjannut sinut testiin. 

 

Vantaalla nämä rajoitukset on myös jalkautettu. Me olemme tehneet niihin omat 

tarkentavat linjaukset ja mitä ne tarkoittavat sitten Vantaan asukkaille. Se merkitsee 

siis sitä, että Vantaan sisäliikuntatilat, uimahallit, yleiset saunat ja asukastilat on nyt 

suljettu ja aikuisten ohjattu harrastustoiminta on peruttu aina 24. tammikuuta 

saakka. Sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty koko tammikuun 

ajan. Lapset ja nuoret ensin-periaatteen mukaisesti rajoitukset eivät siis koe vuonna 

2003 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten ohjattu 

harrastustoiminta voi kuitenkin jatkua edelleen uimahalleissa ja muissa 

sisäliikuntatiloissa, mutta ei valitettavasti kuitenkaan yksilöharrastuksena, vaan 

ohjattuna harrastustoimintana. 

 



Vantaan aikuisopisto on myöskin siirtynyt etäopetukseen, niin ikään taiteen 

perusopetus on nyt meillä etäopetuksena. Museot rajaavat asiakasmääriä. Ne ovat 

meillä kuitenkin auki, mutta katsomme ettei sinne tule liikaa asiakkaita ja yli 16-

vuotiailta pyydämme ovella koronapassin näyttämistä. Asukastilat ovat meillä 

myöskin osin auki eli niillä järjestetään turvallista digiasiointia ja neuvontaa, mutta 

muiden toimintojen osalta asukastilat ovat kiinni. Kaupungin tiloissa voi järjestää 

lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Yli 16-vuotiailta edellytetään koronapassi. 

Perheryhmiä ei kuitenkaan järjestetä. Nämä tarkennukset ovat siis voimassa 

tammikuun ajan tällä erää.  

 

Varmaan on tarpeen katsoa myöskin se, että mitkä tilat meillä sitten lopulta ovat 

auki. En käy ihan tätä koko luetteloa lävitse, mutta tämä löytyy meidän 

verkkosivuilta. Kaupunginmuseo on siis auki, museot ovat auki. Ulkoliikuntapaikat 

totta kai toimivat, tervetuloa sinne. Äänestyspaikat ovat kaikki auki. Me olemme 

koko tämän pandemian ajan pitäneet auki myöskin meidän Vantaa-infoja, joita on 

kaksi, Tikkurilassa ja Myyrmäessä, koska ihmisillä on selkeästi tarve saada myöskin 

ohjattua neuvontaa, käyttää tietokoneita ja sitä henkilökohtaista palvelua. Nämä 

olemme pitäneet kuitenkin auki. Ja toki meidän normaalit, meillähän palvelut ovat 

avoinna sinänsä eli asiakaspalvelupisteet ovat muutoinkin auki. Kaupungintalokin on 

meillä auki. 

 

Me olemme antaneet myöskin uudet maskisuositukset. Meillä on vahva 

kasvomaskisuositus. Se jatkuu 13.2 saakka omalle henkilöstölle, meidän 

asiakkaillemme. Toimialat tekevät tarvittaessa tarkempia ohjeistuksia. 

Kaupungintalolla astuu voimaan maskinkäyttövelvoite meidän omalle 

henkilöstöllemme ja vieraillemme suosittelemme sitä hyvin vahvasti. Myöskin 

varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2. asteen yksiköissä työskentelevä 

henkilöstö velvoitetaan maskin käyttöön sisätiloissa. 3.-9.luokkien oppilailla on 

voimassa maskisuositus.  

 

No mikä ero on sitten velvoitteella ja suosituksella? Täällä oli siis kaupungintalolla 

sekä varhaiskasvatuksessa ja tietenkin sosiaali- ja terveystoimessa velvoite käyttää 

maskia. Se tarkoittaa sitä, että työntekijä ei voi olla käyttämättä maskia. Jos hän ei 

noudata työnantajan työturvallisuudesta antamia ohjeita, me olemme myöskin 

sitten ääritilanteessa. Jos henkilö systemaattisesti kieltäytyy, niin katsomme että 

hän ei voi tehdä työtään ja hänet on pidätetty virasta. Eli tämä on hallintopäätös, 

sitä on noudatettava. Siinä ei ole harkintaa. Se annetaan vain niissä tilanteissa, kun 

on äärimmäinen ja erityinen tarve ja nyt se meillä on. 

 

Vantaan koulut palasivat nyt maanantaina 10.päivä läsnäopetukseen. Kouluille ja 

huoltajille on toimitettu tiedotteet päivitetyistä koronaohjeistuksista, maskeista sekä 

tartuntatautiyksikön karanteenikäytänteistä. Lisäksi rehtoreille järjestettiin 

tiedotustilaisuus perjantaina 7.päivä päivitetyistä ohjeista. Rehtoreita on ohjeistettu 

välittämään tätä tietoa eteenpäin henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille. Koulujen 

tilannetta tulemme seuraamaan tarkasti ja myöskin oppilaiden ja henkilöstön 



poissaoloja seurataan. Yleisarviona voin sanoa sen, että tilanne on mennyt hyvin ja 

rauhallisesti. Meidän poissaolot ovat olleet hyvin maltillisia. Mitään sellaista 

kriisinomaista räjähdystä mitä ennustettiin ei ole tapahtunut eli tilanne on hyvin 

hallinnassa, hyvin rauhallinen. Mutta tosiaan, kuten sanoimme, reagoimme tilanteen 

mukaisesti. Tämä ensimmäinen viikko on mennyt varsin hyvin. 

 

Aluevaalit järjestetään terveysturvallisesti. Meillähän on ennakkoäänestys jo alkanut 

nyt 12. päivä ja jatkuu aina 18. päivään saakka. Se on mahdollista, koska 

äänestäminen ei ole yleisötilaisuus. Meillä huolehditaan erittäin vahvasti 

terveysturvallisuudesta ja siitä on annettu erilliset ohjeet. Jos tulee ruuhkaa 

jonotetaan tarvittaessa ulkona. Ne jotka ovat altistuneet voivat kyllä neuvotellen, 

soittaen etukäteen omaan äänestyspisteeseensä, äänestää myöskin ulkona. 

Näyttää, että ennakkoäänestys vetää nyt hyvin. Me olemme nyt kaikkina näinä 

päivinä olleet yli meidän kunnallisvaalien ennakkoäänestysprosentin. Se on hyvä 

tieto, että ihmiset ovat lähteneet nyt hyvin äänestämään ja ovat lähteneet 

äänestämään nimenomaan ennakkoon jo, joka on hyvin tarkoituksenmukainen tapa. 

 

Jos sitten vielä kertaa näitä ohjeita, mitä nyt on annettu, miten toimia. Jos sairastut, 

tee kotitesti. Ei ole kuitenkaan tarvetta mennä viralliseen PCR-testaukseen, jos ei 

ole erityistä perustetta. Jos olet saanut positiivisen tuloksen kotitestistä ja olet 

oireinen, jää kotiin sairastamaan. Jos olet oireeton, eristäydy kuitenkin 

omaehtoisesti. THL on eilen antanut itse asiassa tämän 5 vuorokauden suosituksen. 

Jos olet altistunut ja olet oireinen, jää kotiin sairastamaan. Mutta jos olet oireeton, 

voit käydä töissä, mutta mieluummin tietenkin toki tee etätyötä, jos se sinulle on 

mahdollista. 

 

Kaupungit ovat hoitaneet koronan vaatimat toimenpiteet minusta hyvin. Me olemme 

johdonmukaisesti ja tilanteen mukaisesti edenneet koronan hoidossa. Strategiaa on 

paikallisesti myös tarkennettu, jotta selviämme kriisin kulloisestakin tilanteesta. 

Siksi tällä hetkellä painopiste on rokotuksissa, sairaanhoidossa, lapsissa ja nuorissa.  

 

Mutta lähetän kuitenkin terveisiä myös hallitukselle. Tarvitaan lisää vuoropuhelua 

kuntien ja erityisesti pääkaupunkiseudun ja hallituksen kanssa. Pääkaupunkiseudulla 

kuitenkin asuu viidennes suomalaisista. Hallituksen tulee tuntea realistinen tilanne 

ja tukea koronan vaatimia toimia omalla toimivallallaan ja omilla päätöksillään. Siksi 

lähetän seuraavia terveisiä hallitukselle: tarvitaan uusi valtakunnallinen 

toimintastrategia, tarvitaan säännöksiä siitä miten koronapassia tämän 

tartuntahuipun jälkeen voidaan jälleen käyttää, tarvitaan säännökset siitä miten 

Kela-korvaukset saataisiin joustavammin tässä tilanteessa työnantajille. Myös 

meidän yrittäjiemme säästöt on syöty ja kulut juoksevat, tarvitaan selkeät 

pelisäännöt ja tieto yrittäjille miten korvauksia maksetaan, kun elinkeinotoiminta on 

julkisilla päätöksillä estetty. On selvää, että hoitotakuuta ei kyetä millään tässä 

tilanteessa kaikilta osin noudattamaan. Emme pääkaupunkiseudulla, eikä varsinkaan 

Vantaa, väistä vastuuta, päinvastoin. Mutta tarvitaan myös lainsäädäntömuutoksia 

ja resurssipäätöksiä, joita ei voida täällä paikallisesti tehdä.  



 

Lisäksi haluan voimakkaasti kiinnittää huomiota myös siihen, että keskushallinnon 

tulee varmistaa päätöstensä toimeenpanokelpoisuus etukäteen. Tällä on, 

mahdottomilla linjauksilla on aiheutettu erittäin sekava tilanne. Viime aikoina 

esimerkiksi, noin parin viikon sisään on vaadittu koulujen massakaranteeneja jos 

yksikin oppilas on sairas. Tämähän ei ole mahdollista, koska tartuntatautilain 

mukaan jokainen karanteenipäätös vaatii tartuntatautilääkärin yksilökohtaisen 

harkinnan. Etäkouluja harkittiin perjantai-illalla kun kouluun oli jo päätetty palata 

maanantaina. Tartunnan jäljitystä on vaadittu laajennettavaksi tässä tilanteessa, 

jossa jo nykymuotoinen tartunnanjäljitys on täysin mahdottomassa tilanteessa ja 

täysin vaikutuksetonta sekä uhkaa viedä resurssit sairaanhoidolta ja rokotuksilta. 

Karanteeniaika, tämäkin päätös tuli voimaan heti. Se ei antanut meille 

mahdollisuutta korjata etukäteen verkkosivuja tai sovellusten tietoja niin pikaisesti 

kuin asiakkaat olettavat. Meille tulee paljon valitusta siitä, että meillä vielä lukee 10 

vuorokautta erilaisissa kännykkäsovelluspalveluissa ja muissa. 

 

Yhteenvetona sanoisin, että nyt hallinnon perussäännöt kunniaan. Asioita tulee 

yhdessä valmistella. On varmistettava päätösten toimeenpanokelpoisuus etukäteen 

ja annettava myöskin paikallishallinnolle aikaa ennen niiden julkistusta, suunnitella 

ja toteuttaa uusien päätösten mukaiset uudet toimintakäytänteet. Näillä 

yhteenvedon sanoilla haluan toivottaa turvallista vuoden alkua ja toivon myöskin 

lisää vuoropuhelua kuntien, kaupunkien ja valtion hallinnon kesken. Kiitos! 


