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1 
VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: LASTEN PÄI-
VÄHOITOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMISTUKIKOKEILUN TULOKSET 
 
Khs 2009-2396 
 
STJ  Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-

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

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

 
 

ESITTELIJÄ Käsitellessään päivähoitotoiminnan käynnistämistukikokeilua 
11.11.2009 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: 
 
2  ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että valtuustolle tuodaan 

selvitys kokeilun tuloksista ja vaikutuksesta päivähoidon 
rakenteeseen.” (Sirpa Puhakka, 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 (31.8.2010), jossa todetaan seuraavasti: 
 
Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2009 kaupunginhallituksen ehdotuk-
sen mukaisesti oikeuttaa sosiaaliviraston myöntämään käynnistämistu-
kea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoi-
mintaan 1.1.2010 alkaen sosiaalilautakunnan esityksessä mainittujen 
myöntämisperiaatteiden ja lautakunnan vuosittain vahvistaman sum-
man mukaisesti. 
 
Päivähoitotoiminnan käynnistämistukea on hakenut elokuun alkuun 
mennessä kuusi tuottajaa. Näiden hakema tukisumma yhteensä on  
98 000 euroa. Tukea on myönnetty neljälle tuottajalle, yhteensä 66 500 
euroa. Kolme tuottajaa on perustanut uuden päiväkodin ja yksi on laa-
jentanut nykyistä päiväkotitoimintaa. Uusia hoitopaikkoja näihin yksityi-
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siin päiväkoteihin tulee yhteensä 84. Kaksi hakemusta on tällä hetkellä 
käsittelyssä.  
 
Toukokuussa 2010 yksityisessä päivähoidossa hoidettiin 1 864 lasta, 
mikä oli 5,8 % 1-6-vuotiaiden väestöstä (vuonna 2009 toukokuussa  
1 635 lasta, 5,3 %). Samalla ajan jaksolla kunnan järjestämän päivä-
hoidon kattavuus pieneni hieman (1 %). 
 
Käynnistämistuen hakemista ja käyttöä seurataan vastuualueella 
säännöllisesti ja siitä tehdään selvitys myöhemmin sosiaalilautakunnal-
le. Mahdollisesta vakinaistamisesta päätetään erikseen.     
 
 
 
 


