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Valtuuston talousarviosuunnitelma ensi vuodelle on kohtuullisen tyydyttävä.Tosin 

velkaantuminen huolestuttaa nykyisen maailmantalouden aikana juuri korkotason 

mahdollisen nousun takia. Joten velanhoito-ohjelma olisi hyvä saada mahdollisimman 

nopeasti toimeen. Kuitenkaan Vantaa ei ole niin suuressa taloudellisessa ahdingossa että se 

pitäisi sen tähden liittää Helsinkiin tai johonkin muuhun kuntaan. Tähän toivon 

meidänVantaalaisten kansanedustajiemme erityisesti panostavan eduskunnassa 

voimavarojaan että mitään pakkoliitoksia ei pääkaupunkiseudulla aleta toteuttaa. 

Huonoista talousnäkymistä puhuttaessa on surullista että johtoportaan palkankorotukset 

samaan aikaan ajoittuvat tähän hetkeen. Tilanteesta johtuen niitä ei kuitenkaan voinut 

välttää koska kaupunginjohtaja kysymykset oli tänään saatettava päätökseen.  

 

Kerrostaloasuntoja rakentuu Vantaalla kohtuullisesti kun uudet asutusalueet valmistuvat.  

Tontteja tulee kaavoittaa myös pientalorakentamiseen lisää ja huolehtia siitä että 

asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina eikä esim.asuinrakennusten osalta kiinteistöveroa 

nosteta tulevina vuosina vaikka hallitus siihen lähes yllyttääkin poistamalla kiinteistöveron 

verotulotasauksesta. 

Vaikka asuinrakentamista tiivistetään vanhoilla alueilla on silti huolehdittava viher-ja 

suojavyöhykkeiden jättämisestä kasvavan liikenteen ja teollisuusrakentamisen sekä asutuksen 

väliin.  

Erityisesti ohjelmaan on nyt lopulta otettava Kuusijärven ulkoilukeskuksen kehittäminen 

porttina Sipoonkorpeen ja laadittava sille kehittämissuunnitelma. Turvallinen 

kävelysiltayhteys vanhan Porvoontien yli on sekin tarpeellinen sekä viitoitukset ynnä 

reittiselvennykset. Parkkipaikkojen lisärakentaminen tulee myös huomioida. 

 

Aluetoimikuntien kehittämisessä on nyt esillä vaihtoehtoja niiden lähes kokonaan 

lakkauttamisesta ja pelkkien keskustelukerhojen synnyttämisestä. Aluerahojen 

myöntämisoikeus siirrettäisi osin virkamiehille ja osin lautakunnalle jotta ei voitaisi hakea 

avustusta monelta luukulta. Ihmettelen vain eikö tätä asiaa pystyttäisi muutenkin valvomaan. 

Eikö vapaa- ajan ja asukaspalvelulautakunnalla ole ihan tarpeeksi tehtäviä valvottavana 

ilman näittenkin anomuksien käsittelyä. Aluetoimikunnnille pitäisi antaa todellista 

päätösvaltaa eikä vähentää sitä. Esim. tilavuorojen käyttöoikeuden myöntäminen kaupungin 

omistamissa tiloissa alueilla voisi kuulua aluetoimikunnille. Kun Metropolialueella tapahtuvia 

muutoksia seutuhallinossa ei toistaiseksi tiedetä olisi tärkeää säilyttää aluetoimikuntien 

toiminta vireänä ja vahvistaa sitä eikä suinkaan alasajaa toimintaa. Keskustelukerhot 

aluetoimikunnissa eivät kansalaisvaikuttamista lisää ja niille on omat tilaisuutensa sekä 

paikkansa. 

 

On hyvä että meillä Vantaalla on vanhustenhoidossa apulaiskaupunginjohtajan mukaan 

suositusten mukainen määrä henkilökuntaa mutta se vain ei riitä jos sijaisia ei oteta tai saada 

vakinaisten tilalle poissaolotapauksissa. 

Minulla ei ole syytä epäillä henkilökunnan pätevyyttä arvioida henkilökunnan 

riittämättömyyttä kun he ovat kertoneet huolestaan että eivät voi hoitaa tehtäviään niin hyvin 

kuin haluaisivat koska ei ole tarpeeksi henkilökuntaa. Tämä ei ole vain Vantaan ongelma. 

Sen tähden olisi hyvä jos määrämitoitukset henkilökunnan tarpeesta selvitettäisi ja kirjattaisi 

tulevaan vanhuspalvelulakiin. Vantaan kaupungin tulee antaessaan lausuntoja tulevasta 

vanhuspalvelulaista käsitellä asiaa siten että tuleva laki on tarkoitettu vanhusten turvaksi eikä 

siinä päällimmäisenä voi olla kysymys Vantaan tai valtion rahatilanteen arvioinnista. Rahaa 

ei koskaan ole mihinkään tarpeeksi mutta kansalaisten perusturvaan ja terveydenhuoltoon 

sitä on löydyttävä. 

 

 


