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Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

Väestönkasvu otettava huomioon Vantaan palveluiden 
suunnittelussa  
 
Kaupunki ja Vantaan Seurakuntayhtymä ovat saman ongelman, palvelurakennemuutoksien 
edessä. Kuinka taataan palvelut mahdollisimman kattavasti ja tasapuolisesti ajatellen koko 
Vantaan väestöä verotulojen vähentyessä. Rakennus - ja korjausinvestoinnit ovat molemmilla 
mittavat tuleville vuosille. 
 
Suuria asuinalueita tullaan tulevaisuudessa rakentamaan ja väestöpohja tulee lisääntymään 
monilla alueilla. On mietittävä terveysasemien, päiväkotien, koulujen ja seurakuntatilojen 
riittävyyttä. Asukkaiden lisääntyessä resurssien tarve ei myöskään vähene se saattaa vain 
painottua eri tavalla. Tähän tulee varautua. 
 
Luultavaa on että suuralueiden ja seurakuntien rajoja joudutaan muuttamaan vastaamaan 
palvelutarpeeseen väestökasvun mukaisesti. Siksi ei myöskään pidä sitoutua mihinkään 
henkilöstön pakkosäästömalleihin ja virkojen täyttämättä jättämiseen niin kaupungin kuin 
seurakuntien osalta vaikka esim.eläköitymisen seurauksena tämä olisi teoriassa mahdollista. 
Tilanne on katsottava tapauskohtaisesti ja muuttuvan tarpeen mukaisesti. 
 
Palveluverkon suunnittelussa on hyvä pitää mielessä tuleva väestön kasvu kaupungin eri 
alueilla ihan muutaman vuoden sisällä eikä keskittää kaikkia palveluja suuriin yksiköihin 
jotka eivät ehkä pysty palvelemaan tulevan Vantaan väestöä tasapuolisesti. 
Esimerkkinä käy ajatus terveysasemien vähentämisestä. Vaikka meillä olisi kolme 
täydenpalvelun terveysasemaa joista saa erikoislääkärien palveluja tarvitsemme silti kaikki 
nyt olemassa olevat ja tulevaisuudessa ehkä lisääkin jotta terveyspalvelut voidaan taata 
kaikilla alueilla tasapuolisesti.  
 
Lisäksi pääkaupunkiseudun kuntien yhteissopimus jossa asukas riippumatta kuntarajoista 
voi itse päättää minkä kunnan alueelle hän virka- ajan ulkopuolella hakeutuu 
päivystysvastaanotolle voi aiheuttaa ennustamattomia muutoksia potilaskäyntikertojen 
määrään etenkin kuntien rajoilla.  
 
Onneksi asukasaktiivit ja valtuuston vasemmistoryhmät ovat pitäneet asiaa esillä eikä 
kenellekään ole epäselvää mikä on vantaalaisten tahto terveyspalvelujen heikennyksiä 
kohtaan. Kuntatalouden osalta verotulojen luultua parempi kertymä viime vuodelta ja 
maltillinen veron korotus antavat hiukan enemmän tarpeellista liikkumavaraa lakisääteisten 
ja inhimillisten palvelujen järjestämiseen. 
 
Tarja Eklund 
Kaupunginvaltuuston 2. varajäsen,  yhteinen seurakuntaneuvosto ja kirkkovaltuusto.  
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Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

HAKUNILAN ALUETOIMIKUNTA  
  
Hakunilan aluetoimikuntaan kuuluu 16 varsinaista- ja jokaiselle henkilökohtaiset  
varajasenet. Heidät on kaupunginvaltuusto valinnut kaudelle 2009-2012. 
  
Aluetoimikuntien johtosäännön 2 § :n mukaan aluetoimikuntien jäsenten ja varajäsenten on 
oltava kyseessä olevan alueen asukkaita siten, että osa heistä on alueella asuvia valtuutettuja 
tai varavaltuutettuja.  
  
Vantaan aluetoimikunnat ovat toimineet vuodesta 2001 alkaen. 
  
Aluetoimikunta edistää alueensa asukkaiden hyvinvointia ja alueensa asukkaiden kestävää 
kehitystä, tavoitteena viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä monipuoliset ja omaleimaiset 
yhdyskunnat.  
  
Aluetoimikunnan tehtävät on johtosäännössä määritelty seraavasti: 
 
1)  seurata ja arvioida alueensa yhdyskuntarakenteen , väestön elinolojen sekä palveluiden 
tilaa ja kehitystä. 
 
2)  toimia eri tavoin asukkaiden ja heitä edustavien yhteisöjen osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. 
 
3)  huolehtia osaltaan siitä, että asukkaat saavat riittävästi tietoa alueesta ja sen olosuhteista. 
 
4)  antaa tarvittaessa lausuntonsa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osallistumis- ja 
arviontisuunnitelman riittävyydestä. 
 
5)  tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille tai muille tahoille tärkeiksi 
katsomissaan aluetta koskevissa asioissa. 
 
6)  pitää kerran vuodessa alueen luottamushenkilöiden kanssa kokous, jossa käsitellään 
seuraavan vuoden taloussuunnitelman lähtökohtia alueen kannalta.  
 
Ylläolevassa hieman tietoa siitä mikä aluetoimikunta on ja mitä sen tehtäviin kuuluu. 
Kokouksia on noin 4 kertaa vuodessa ja asukkaat voivat tehdä aloitteita joko suoraan 
aluetoimikunnan aluekoordinaattori Liisa Juustilall e tai meille aluetoimikunnan jäsenille.  
 
OSMO PELTONEN  
Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja  
Hakunilan Aluetoimikunnan varsinainen jäsen  
Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n johtokunnan jä sen  


