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Valtuustoaloite päivähoidon tilatarpeiden tärkeysjärjestyksen selvittämiseksi/ Perusturvalautakunnan lausunto

KAUPVALT 09.09.2010  § 86
	

Seloste	Kaupunginvaltuustolle luettiin Keskustan valtuustoryhmän (Leena Törmälä ym.) seuraava aloite:
	"Ylöjärven jatkuvan väestönkasvun vuoksi onnistunut päivähoidon suunnittelu vaatii jatkuvaa yhteistyötä kaavoituksen kanssa. Jotta päättäjät saisivat riittävästi tietoa päätöstensä tueksi, Keskustan valtuustoryhmä esittää, että päivähoidon osalta tehtäisiin perusteellinen selvitys, josta kävisi ilmi päivähoidon tilatarpeet ja nykyisten tilojen riittävyys kullakin asuinalueella seuraavien vuosien aikana. Suunnitelman tulisi sisältää myös esiopetuksen ja iltapäivätoiminnan tilatarpeet. Tällainen suunnitelma palvelisi myös virkamiesten suunnittelytyötä."

Päätös 	Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 
 	 -----

KAUPHALL 20.09.2010  § 394
	

Kaupunginjohtaja ehdottaa: 
	Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen perusturvalautakunnalle lausuntoa varten.

Päätös 	Hyväksyttiin. 
 	-----

PERLTK  § 7	
Päivähoidon johtaja Irma Autio
	Päivähoidon tilatarpeita arvioitaessa huomioidaan aina myös esiopetuksen tilatarpeet. Noin 80% esiopetukseen osallistuvista tarvitsee myös päivähoitoa. Tämä vaikuttaa myös tilajärjestelyihin eikä mahdollista saman tilan käyttöä koululaisten iltapäivätoimintaan kuin poikkeustapauksissa.
	Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestää vapaa-aikatoimi, joka vastaa myös sen tilajärjestelyistä.

	Päivähoidon käytössä olevista tiloista on tehty selvitys Tampereen kaupunkiseudun palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Samalla on arvioitu näiden tilojen käyttömahdollisuutta tulevaisuudessa. Kaupunkiseudun kunnat tekevät aikaisempaa tiiviimpää kehittämis- ja yhteistyötä myös päivähoitopaikkojen käytön mahdollistamisessa yli kuntarajojen.

	Kaavoitusvalmisteluun liittyy perusturvalautakunnan antama lausunto, jossa arvioidaan palvelutarpeita ja niiden edellyttämää rakentamista. Asuinrakentamisen tonttien luovutusohjelmasta kaupunki päättää vuosittain. Se on pitävä seuraavan vuoden osalta ja suuntaa antava muiden vuosien osalta. Luovutusohjelmaan tulevat muutokset vaikuttavat asukasmäärän kasvun ennusteisiin. 

	Päiväkotien tilatarpeita arvioidaan asukasennusteiden ja -tilastojen pohjalta vuosittain. Uuden rakennushankkeen käynnistyminen perustuu väestömäärän ja sitä kautta palvelun kysynnän kasvuun.

	Palvelujen pitkäjänteinen suunnittelu haja-asutusalueille on vaikeaa mm. rakentamisen ennakoimattomuuden vuoksi. Haja-asutusalueilla paine päiväkodin rakentamiseen kasvaa useiden vuosien aikana. Keskustan kasvualueilla vastaava tilanne syntyy moninkertaisena ja paljon nopeamman kehityksen tuloksena. Ennakoitua suurempi, nopea väestönkasvu voi myös tuoda esiin uusia tarpeita jollakin alueella.
			
	Päiväkotirakentamisen järjestystä arvioidaan vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Päivähoitoa koskeva investointisuunnitelma perustuu edellä esitettyjen tietoihin ja arvioihin ja se sisältää kolmen seuraavan vuoden tilatarpeet. Niiden kiireellisyysjärjestystä joudutaan kuitenkin arvioimaan vuosittain uudelleen. Kuntarajat ylittävän päivähoitopalvelun käyttö tuo uusia haasteita suunnitteluun. Tällöin lähikuntien päivähoitopaikkatilanteella, päivähoidon hakijamäärillä ja asuinrakentamisella on vaikutuksia myös Ylöjärven tilanteeseen. 

	Talousarviovalmistelun yhteydessä voidaan vuosittain esittää perusturvalautakunnalle investointiohjelman rakentamisohjelman tärkeysjärjestyksen perusteet. Tilatarpeiden tärkeysjärjestystä joudutaan arvioimaan vuosittain.

Lisätiedot	päivähoidon johtaja Irma Autio, puh 349 5254, irma.autio@ylojarvi.fi

Perusturvajohtaja ehdottaa:
	Perusturvalautakunta päättää antaa lausunnon kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan selosteen mukaisesti.

Päätös	Keskustelun kuluessa jäsen Leena Törmälä  jäsen Vera Kampmanin ja Pekka Hietaniemen kannattamana esitti, että lausunto palautetaan  aloitteen valmisteluun siten, että sitä täydennetään alueellisella 3-vuotissuunnitelmalla jota päivitetään vuosittain asukasennusteiden ja tilastojen pohjalta.  

	----

	Hyväksyttiin.
	-----

PERLTK  § 63	
Päivähoidon johtaja Irma Autio
	Tampereen seutukuntien palveluverkkoselvitystä varten koottiin 2007 päiväkoti- ja esiopetusryhmien tiloista kartoitus, jossa arvioitiin tilojen kunto. Kaupungin palvelurakennesuunnitelma ohjaa osaltaan hankkeiden toteutumista. Päiväkotihankkeiden tärkeysjärjestystä arvioitaessa merkittävä tekijä on tonttienluovutusohjelma. Rakentamisen käynnistyminen riippuu paljon myös suhdanteista, joten täsmällistä alueellista asukasennustetta on mahdoton tehdä. Kaupungin omien tonttien luovutuksesta on päätetty viimeksi marraskuussa 2010, suunnitelmaa on muutettu vuoden 2011 aikana Asuntilan osalta.
	Seuraavat asuintonttien luovutukset ovat esillä kaupunginhallituksessa alkusyksystä. 

	Tämän hetken tietämyksen perusteella voimakkaimmin kasvavat alueet ovat Metsäkylässä Kangasniemen alue ja keskustassa Haaviston alue. Hiljalleen kasvavaa päivähoidon tarvetta on Mutala-Kaihari-Vahanta-alueella, jossa yksityismaille rakentuu omakotiasutusta. Tämän alueen päiväkodit ovat pieniä, maksimissaan kaksiryhmäisiä. Suurin osa paikoista täyttyy esiopetukseen osallistuvista lapsista ja osaa nuoremmista sisaruksista joudutaan kuljettamaan eri päivähoitopaikkaa.

	Syksyllä 2011 kaikki päiväkotipaikat ja kaikkien alueiden perhepäivähoitopaikat ovat täyttyneet. Esiopetusikäisiä lukuvuonna 2011-2012 on n. 70 edellisvuotta vähemmän, mutta vuonna 2006 ja 2009 syntyneitä on yli 80 edellisvuotta enemmän. Yhteensä rakenteellisia paikkoja on elokuun loppuun mennessä täytetty n. 25 paikkaa edellisvuotta enemmän. Eniten hoitopaikkaa jonottavia lapsia on Metsäkylän ja Mutala-Kaihari-Vahanta-alueella. 

	Rinne II päiväkodin laajennus käynnistyy vuonna 2011 ja valmistuu kesällä 2012. Päiväkoti palvelee keskustan aluetta ja Tampereella työssäkäyviä perheitä. Kangasniemen päiväkodin lisärakennus valmistuu kesään 2012 mennessä. Lisärakennus toimii Metsäkylän päiväkodin osittaisena väistötilana sen remontin ajan (kesä 2012-joulu 2012). Nämä uudet päiväkodit riittänevät loppuvuoden 2011 ja vuoden 2012 aikana syntyviin tarpeisiin. 
	Vuonna 2012 käynnistyy Siivikkalan koulun laajennus ja päiväkotihanke, joka tuo uusia päivähoito- ja esiopetuspaikkoja alueelle koko rakennus- ja saneeraushankkeen valmistuttua vuonna 2014. 
	Vuonna 2013 tarvitaan vielä kokonaan uusi päiväkoti Metsäkylän alueelle. Asukasmäärän kasvu lisää palvelutarvetta ja lisäksi koulun oppilasmäärän kasvaessa päivähoito joutuu luopumaan siellä tilapäisesti käyttämästään luokasta. Jos Kaiharin koulu vapautuu päiväkotikäyttöön, se riittää nykyisen kokoisen väestön tarpeisiin. Tilan uusi käyttötarkoitus edellyttää pieniä tilamuutoksia ja ulkoilupihan rakentamista.

Liitteet	nro 1/ Perltk 23.8.2011
	-	päiväkoti- ja esiopetusryhmien tilojen kuntokartoitus
	-	tonttien luovutussuunnitelma 

Lisätiedot	päivähoidon johtaja Irma Autio, puh 050 5969081, irma.autio@ylojarvi.fi

Perusturvajohtaja ehdottaa:
	Perusturvalautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle edellä olevan lausunnon.

Päätös	Hyväksyttiin. 
	----- 

KAUPHALL 29.08.2011  § 335
	

Oheismateriaali	-	päiväkoti- ja esiopetusryhmien tilojen kuntokartoitus
	-	tonttien luovutussuunnitelma 

Kaupunginjohtaja ehdottaa: 
	Kaupunginhallitus päättää lähettää perusturvalautakunnan lausunnon kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.

Päätös 	Hyväksyttiin. 
 	-----

KAUPVALT  § 77	

Oheismateriaali	-	päiväkoti- ja esiopetusryhmien tilojen kuntokartoitus
	-	tonttien luovutussuunnitelma

Seloste	Kaupunginhallitus lähettää perusturvalautakunnan lausunnon kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.

Päätös 	Kaupunginvaltuusto toteaa saaneensa lausunnon tiedoksi vastauksena aloitteeseen.




