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2 
VALTUUTETTU TARJA KANTOLAN TOIVOMUSPONSI: KUNNALLI-
SEN LASTEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUS 
 
Khs 2009-2395 
 
STJ  Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-

tuuston 11.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tarja Kantola) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille. 

 
Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuu-
tettu Tarja Kantolalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille. 
 
Lisätiedot: 
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048 

 
 

ESITTELIJÄ Käsitellessään päivähoitotoiminnan käynnistämistukikokeilua Kvsto 
hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: 
 
1  ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että päivähoidon uusien 

toimijoiden tukemisen kokeilun ei tule vaarantaa kunnalli-
sen päivähoidon rahoitusta.” (Tarja Kantola, äänin 48-0) 

 
Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen eh-
dottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille. 
 
Esittelijä viittaa toivomusponnen johdosta saatuun sosiaalilautakunnan 
lausuntoon (23.2.2010), jossa todetaan seuraavasti: 
 
Sosiaaliviraston palvelustrategian linjauksissa (sosiaalilautakunta 
13.1.2009) päivähoidon strategista painopistettä siirretään palveluyri-
tyksille. Vuoden 2010 sitovana talousarviotavoitteena on, että yksityi-
sen hoidon tuen piirissä on 6 % alle kouluikäisestä väestöstä. Tavoit-
teena on yksityisen päivähoitopalvelun lisääminen.  
 
Päivähoidon palvelustrategian toteuttamisessa lähtökohtana on päivä-
hoitopalvelujen tuottaminen siten, että vanhempien valintaoikeudet to-
teutuvat. Palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannuskehitystä seura-
taan kunnallisesti ja yksityisesti tuotetun palvelun osalta. Päivähoidon 
palveluverkkoa tarkastellaan säännöllisesti kerran kuukaudessa ja kak-
si kertaa vuodessa asia käsitellään sosiaalilautakunnassa.  



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS ESITYSLISTA Stj/2 2  
   
   
 22.3.2010  
   

  
  
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro Y-tunnus 
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 800012-62637 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17    Alv.nro 
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/halke/    FI02012566 
  
 

 

 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2009 (§ 244) sosiaalilautakunnan 
esityksen käynnistämistuen myöntämisestä yksityiseen päiväkoti- ja 
kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan 1.1.2010 alkaen. 
Käynnistämistuella autetaan aloittavan toimijan päivähoitotoiminnan 
käynnistämistä tai jo alalla olevan palveluntuottajan mahdollisuuksia 
laajentaa toimintaansa. Sosiaalilautakunnan 9.2.2010 (30 §) päätöksen 
mukaisesti viraston 2010 käyttösuunnitelmassa käynnistämistukeen va-
rattiin 150 000 euroa vuodelle 2010.  
 
Käynnistämistukea uuden yksityisen toiminnan aloittamiseen on ollut 
mahdollista myöntää kuluvan vuoden alusta lukien. Lyhyen voimassa-
oloajan johdosta käynnistämistuen vaikutuksesta yksityisen hoidon tu-
ella toimivan päivähoidon tarjonnan lisääntymiseen ja päivähoidon pal-
velurakenteeseen ei voida arvioida.  
 
Oma kunnallinen palvelutuotanto on pääsääntöinen tapa järjestää päi-
vähoitoa. Sosiaalilautakunta toteaa, että käynnistämistuen käyttöönotto 
ei vaaranna kunnallisen päivähoidon rahoitusta. Selvitys vuoden 2010 
käynnistämistuen tuloksista ja vaikutuksista tuodaan sosiaalilautakun-
taan vuoden 2010 loppuun mennessä. 
 
 
 
 


