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VUOROHOIDON LINJAUKSET KIVIJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA
VANHAT
1. Vuorohoitoa järjestetään Nuppukummun
päivähoitokeskuksessa
2. Vuorohoito on klo 18.00 – 06.00 välillä tapahtuvaa
hoitoa ja /tai viikonloppuhoitoa

UUDET
1. Vuorohoitoa järjestetään Nuppukummussa.
2. Vuorohoito on klo 18-06 välillä tapahtuvaa hoitoa
ja/tai viikonloppuhoitoa.

3. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta

3. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta.

4. Vuorohoitoa tarjotaan vanhempien/huoltajien
päätoimisesta työstä, päätoimisesta yrittäjyydestä tai
päätoimisesta opiskelusta johtuvan tarpeen mukaan
ja lasten hoitoajat perustuvat vanhempien
päätoimen työaikoihin

4. Vuorohoitoa tarjotaan vanhempien/huoltajien
päätoimisesta työstä, yrittäjyydestä tai opiskelusta
johtuvan tarpeen mukaan ja lasten hoitoajat
perustuvat vanhempien päätoimen työaikoihin.

5. Vanhemman vapaa-, loma- ja sairauslomapäivinä ei
tarjota vuorohoitoa. Lapsi voi kuitenkin tulla
perustellun tarpeen mukaan hoitoon klo 8-15
välisenä aikana mikäli lapsen hoitoajan
viikkotuntimäärä ei muodostu kohtuuttomaksi
6. lapsi voi olla vuorohoidossa, kun molemmat
vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen
vanhempien nukkumisajan enintään klo 16.00
saakka
7. vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa
tarvitseville lapsille, tilapäistä vuorohoitoa tarjotaan
vain, mikäli hoitopaikka on auki säännöllistä
vuorohoitoa tarvitsevien lasten vuoksi eikä aiheuta
henkilökunnan työvuoroihin muutoksia
8. Henkilöstön työvuorojen järjestämistä varten on
lapsen hoitoajat seuraavalle viikolle ilmoitettava
kolme viikkoa ennen edellisen viikon maanantaina
viimeistään klo 16.00 mennessä kirjallisesti.
Ilmoituksesta tulee ilmetä molempien huoltajien
työaika ja lapsen hoitoaika. Sen jälkeen tuleviin
muutoksiin ei voida sitoutua. Sama koskee
tilapäisen vuorohoidon tarvetta.
9. kaikkien vanhempien/huoltajien kanssa tehdään
lapsen hoitoa koskeva hoitosopimus
10. ruokailu vuorohoidossa: aamupala tarjotaan klo 8.30
mennessä tulijoille, lounas 11- 11.30, välipala klo
14- 14.30 ja päivällinen klo 18.00 – jos hoitoaika
päättyy klo 17- 18 välillä, tarjotaan lapsille esim.
leipää ja maitoa
11. ensimmäiset lapset tulevat hoitoon klo 5.30 ja
lapset, jotka eivät jää yöhoitoon tulee
pääsääntöisesti hakea klo 21.30 mennessä – näistä
poikkeavista hakuajoista neuvotellaan
perhekohtaisesti
12. yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon klo 21
mennessä
13. juhlapyhinä lapsen tulisi pääsääntöisesti saada
viettää juhla-aika perheensä kanssa, jouluaattona,
joulupäivänä, juhannusaattona ja juhannuspäivänä
vuorohoito on suljettu. Muina juhla-aikoina
vuorohoitoa järjestetään perustellun tarpeen
mukaan (uusivuosi, loppiainen, pääsiäinen jne.)

5. Vanhemman vapaa-, loma- ja sairauslomapäivinä ei
tarjota vuorohoitoa. Lapsi voi kuitenkin tulla
perustellun tarpeen mukaan hoitoon klo 8-15
välisenä aikana mikäli lapsen hoitoajan
viikkotuntimäärä ei muodostu kohtuuttomaksi.
6. Lapsi voi olla vuorohoidossa, kun molemmat
vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen
vanhempien nukkumisajan enintään klo 16 saakka.
7. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa
tarvitseville lapsille, tilapäistä vuorohoitoa tarjotaan
vain, mikäli hoitopaikka on auki säännöllistä
vuorohoitoa tarvitsevien lasten vuoksi eikä aiheuta
henkilökunnan työvuoroihin muutoksia.
8. Henkilöstön työvuorojen järjestämistä varten on
lapsen hoitoajat ilmoitettava kirjallisesti viikkoa
ennen (maanantaihin klo 16 mennessä) vähintään
kolmen viikon hoidontarvejaksoissa. Ilmoituksesta
tulee ilmetä molempien huoltajien työaika ja lapsen
hoitoaika. Sen jälkeen tuleviin muutoksiin ei voida
sitoutua. Sama koskee tilapäisen vuorohoidon
tarvetta.
9. Kaikkien vanhempien/huoltajien kanssa tehdään
lapsen hoitoa koskeva hoitosopimus.
10. Ruokailu vuorohoidossa: aamupala tarjotaan klo
8.30 mennessä tulijoille, lounas 11-11.30, välipala
14-14.30 ja päivällinen 18.
11. Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon klo 21
mennessä.
12. Juhlapyhinä vuorohoitoa järjestetään perustellun
tarpeen mukaan.

