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244 § 
PÄIVÄHOITOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMISTUKIKOKEILU 
 
Khs 2009-1803 
Esityslistan asia Stj/6 
 
    Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-

na, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu 
Lilli Autin kannattamana ehdottanut, että kaupunginhallituksen ehdotus 
hylätään. 

 
 Lisäksi oli tehty kaksi kannatettua toivomusponsiehdotusta. 
 
 Selonteko myönnettiin oikeaksi. 
 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys 
kuului seuraavasti: Ensin asetetaan valtuutettu Yrjö Hakasen hyl-
käysehdotus kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. Mi-
käli valtuutettu Yrjö Hakasen ehdotus hyväksytään, raukeavat ehdote-
tut toivomusponnet. Jos kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään, 
äänestetään ehdotettujen toivomusponsien hyväksymisestä. 
 
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä ensimmäinen äänes-
tysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen hyl-
käysehdotus hyväksytty. 

 
Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänes-
tyslistan mukaisesti 73 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, minkä lisäksi 5 valtuu-
tettua äänesti tyhjää ja 3 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten 
kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen. 
 
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyt-
täväksi seuraavat toivomusponnet: 
 
Valtuutettu Tarja Kantola oli valtuutettu Kati Peltolan kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 
 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että päivähoidon uusien 
toimijoiden tukemisen kokeilun ei tule vaarantaa kunnalli-
sen päivähoidon rahoitusta. 
 

Valtuutettu Sirpa Puhakka oli valtuutettu Sanna Vesikansan kannatta-
mana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 
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Kaupunginvaltuusto edellyttää, että valtuustolle tuodaan 
selvitys kokeilun tuloksista ja vaikutuksesta päivähoidon 
rakenteeseen. 
 

Selonteko myönnettiin oikeaksi. 
 
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys 
kuului seuraavasti: Toivomusponsista äänestetään erikseen. 
 
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä toinen äänestysesitys 
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tarja Kantolan ehdotta-
man toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei. 

 
Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänes-
tyslistan mukaisesti 48 jaa-ääntä, minkä lisäksi 35 valtuutettua äänesti 
tyhjää ja 2 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten kaupunginval-
tuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tarja Kantolan ehdottaman toivomus-
ponnen. 
 
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kolmas äänestysesi-
tys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sirpa Puhakan ehdot-
taman toivomusponnen, äänestää jaa; ken sitä vastustaa, äänestää ei. 

 
Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä todettiin annetun äänes-
tyslistan mukaisesti 48 jaa-ääntä, minkä lisäksi 35 valtuutettua äänesti 
tyhjää ja 2 valtuutettua oli poissa äänestyksestä, joten kaupunginval-
tuusto oli hyväksynyt valtuutettu Sirpa Puhakan ehdottaman toivomus-
ponnen. 

 
 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 

oikeuttaa sosiaaliviraston myöntämään käynnistämistukea yksityiseen 
päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan 1.1.2010 
alkaen sosiaalilautakunnan esityksessä mainittujen myöntämisperiaat-
teiden ja lautakunnan vuosittain vahvistaman summan mukaisesti. 

 
 Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat kaksi toivomus-

pontta: 
 

1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että päivähoidon uusien 
toimijoiden tukemisen kokeilun ei tule vaarantaa kunnalli-
sen päivähoidon rahoitusta. (Tarja Kantola) 
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2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että valtuustolle tuodaan 
selvitys kokeilun tuloksista ja vaikutuksesta päivähoidon ra-
kenteeseen. (Sirpa Puhakka) 

 
Lisätiedot: 
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048 
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