Pyhännän päivähoidon linjaukset vuorohoitoa tarvitseville perheille
Hyväksytty sivistyslautakunnassa 18.2.2021, 11 §


Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki‐ ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa.
Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan
työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. (Varhaiskasvatuslaki 13§)



Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoidossa lapsen hoitoajat perustuvat vanhempien/ huoltajien opiskelu‐ ja
työvuoroihin. Huoltajat toimittavat vähintään toimintavuosittain todistuksen vuorotyöstä, johon lasten vuorohoidon tarve
perustuu.



Pyhännän kunnassa, Marjakummun päiväkodissa vuorohoito on varhaiskasvatuspalvelua, jota toteutetaan jatketun aukioloajan
periaatteella. Vuorohoitoa tarjotaan klo 17.00 ‐ 06.30 välisenä aikana lapselle, jolla on siihen oikeus.



Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.
(Varhaiskasvatuslaki 4§)



Vanhemman vapaa‐, loma‐ ja sairaspäivinä ei tarjota vuorohoitoa. Tällöin lapselle voidaan tarjota varhaiskasvatusta perustellun
tarpeen mukaan arkisin klo 8:00‐15:00 välisenä aikana. Hoidon tarpeesta tulisi keskustella varhaiskasvatuksen henkilöstön
kanssa, jossa huomioiden lapsen etu.



Lapsen ollessa iltahoidossa, tulisi hänet hakea hoidosta viimeistään klo 23:00. Tarvittaessa tämän jälkeen lapsi voi jäädä yöksi
hoitoon ja hänet voi hakea hoidosta aamulla klo 8:30 alkaen.



Jos lapsella/ perheelle on tarvetta säännölliselle yöhoidolle, sovitaan siitä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Suositeltavaa
on, että tällöin lapsi tulee hoitoon klo 20:00 mennessä. Huoltajan nukkumisajan jälkeen lapsi tulisi hakea kotiin viimeistään klo
15:00.



Huoltajan tulee varata työvuorojen mukaiset hoitoajat Daisyyn. ESIM. Perhe tarvitsee hoitoa lapselleen viikolla 40. Hänen
tulee varata hoitoajat viimeistään viikon 38 sunnuntaihin klo 23:00 mennessä. Sen jälkeen niihin ei sitouduta.
Tällä pyritään varmistamaan varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstön määrä lapsiryhmissä. Mikäli vuorohoitoaikavaraukset
ovat jääneet ilmoittamatta, emme voi luvata, että voimme järjestää lapselle vuorohoitoa tarvitsemananne aikana.
Suunnittelemme henkilökunnan työvuorot aina varattujen hoitoaikojen mukaan.



Hoitoajat määräytyvät molempien vanhempien/ huoltajien työaikojen mukaan.
o Esimerkki 1: perheen isän työaika on viikolla 5.30‐13.30 ja äidin työaika 9.00‐17.00. Lapsen hoitoaika
suunnitellaan siten, että äiti tuo lapsen hoitoon ennen oman työaikansa alkua huomioiden työmatkaan kuluvan
ajan. Isä hakee lapsen hoidosta oman työvuoronsa päätteeksi.
o Esimerkki 2: perheen isä tekee vuorotyötä ja hänellä on töitä viikonlopun aikana ja perheen äiti työskentelee
vain arkipäivisin ja hänellä on viikonloput vapaat, tällöin äiti hoitaa lasta kotona viikonloppuisin.

Tällaisina päivinä lapsella ei ole oikeutta vuorohoitoon, lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen klo
8.00‐15.00 välisenä aikana.



Ilmoitetuista hoitoajoista tulee pyrkiä pitämään kiinni. Jos tulee pakottava tarve muuttaa varattua hoitoaikaa, niin ilmoita
muutoksesta heti päivähoitoon ja tarkista aina ensin päiväkodista onnistuuko lapsesi hoito ennen kuin lupaudut. Myös
peruuntuneista hoitoajoista tulee ilmoittaa viipymättä.



Juhlapyhinä ja niiden aattoina lapsen tulisi pääsääntöisesti saada viettää juhla‐aikaa perheensä kanssa, lapsen etua ajatellen.
Juhlapäivinä vuorohoitoa voidaan järjestää erityisen perustellun mukaan. Vuorohoidon tarpeesta tulee tällöin keskustella
varhaiskasvatuksen johtajan kanssa.



Vuorohoidon ruokailuajat: aamupala klo 8.00‐8.30, lounas n. klo 10:30‐11:00, välipala klo 13:30‐14:00, päivällinen tarjotaan
niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 17:30 jälkeen ja iltapala tarjotaan, kun hoitoaika kestää myöhempään kuin klo 19:30.
Ateriat tarjotaan niille lapsille, jotka ovat varanneet varhaiskasvatusajan mainittuihin ateria‐aikoihin ja ovat ko. aikoina läsnä.

