Vuoropäivähoidon järjestämisen periaatteet Pyhärannan kunnan varhaiskasvatuksessa

1. Oikeus vuorohoitoon:
- Vuorohoidon tavoitteena on tarjota lapselle monipuolista päivähoitoa. Huomiota kiinnitetään
vuorokausirytmin muotoutumiseen
- Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta
- Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille
- Vuorohoitoon on oikeus lapsilla, joiden hoidontarve perustuu huoltajien vuorotyön tai opiskelun
työaikoihin arkisin klo 17.00-6.00 välisenä aikana tai viikonloppuisin
- Vuoropäivähoitoa järjestetään pääsääntöisesti päiväkoti Satakielessä tai tarpeen mukaan muissa
päivähoidon yksiköissä
- Lapsen hoitoajoissa tulee toteutua viikkovapaat, vapaapäivät ja loma –ajat (viikkovapaa =
kuukauden viikonloppuja ja pyhäpäiviä vastaava määrä)

2. Vuorohoidon aukioloajat
- Päiväkoti on pääsääntöisesti auki klo 6-17.00 välisenä aikana
- Ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan päiväkodissa tarvittaessa lasten hoidon tarpeen mukaan
molempien vanhempien ollessa töissä tai opiskelemassa iltaisin, öisin tai viikonloppuisin
- Ympärivuorokautista päivähoitoa ei järjestetä jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä,
juhannusaattona ja juhannuspäivänä.

3. Vuorohoidon hoitoajat
- Ympärivuorokautisessa päivähoidossa noudatetaan yörauhaa klo 22.30-05.30 välisenä aikana.
Tänä aikana lapsia ei tuoda tai haeta hoidosta, vaan kaikille lapsille taataan rauhallinen ja
keskeytymätön yöuni.
- Lapset, joiden vanhemmat ovat myöhäisessä iltavuorossa ja seuraavana päivänä aikaisessa
aamuvuorossa, voivat yöpyä vuoropäiväkodissa.
- Vanhempien yövuoron jälkeen lapsi voi tarvittaessa jatkaa hoitoa seuraavana päivänä
vanhempien yötyön jälkeisen levon vuoksi enintään klo 15 asti, jos toinen vanhemmista on myös
tuolloin töissä

4. Lasten hoitoajoista ilmoittaminen
- Lapsen hoitoajat ilmoitetaan ennakkoon kirjallisella todistuksella vanhempien työ- tai
opiskeluaikojen perusteella. Jos hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu ajoissa, niin lapsen hoitoajan
katsotaan päättyvän viimeistään klo 17.00.
- Hoitoajat ilmoitetaan kirjallisesti hoidonvarauslomakkeella edeltävän viikon keskiviikkona. Sen
jälkeen tuleviin hoitoajan muutoksiin ei sitouduta. Hoidonvarauslomakkeesta pitää selvitä
molempien vanhempien työajat ja lapsen hoitoaika. Ilta-, viikonloppu- ja yöhoidon voi
varata vain todelliseen tarpeeseen, joka perustuu vanhempien työvuorolistoihin.
- Vanhempien vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairaslomalla ei tarjota vuorohoitoa.

5. Ruokailut
- Päiväkodeissa on sovitut ruoka-ajat. Mikäli vuorohoidon ruokailuajat eivät sovi lapsen
hoitoaikoihin, huolehtivat vanhemmat lapsen ruokailuista
- Vuorohoidossa tarjotaan pääsääntöisesti yksi lämmin ateria ja hoitoaikaan ajoittuvat välipalat
* Aamupala tarjotaan lapselle, mikäli hoitopäivä alkaa ennen klo 9.00
* Lounas tarjotaan lapselle, jos hoitopäivä alkaa ennen klo 12.00
* Välipala tarjotaan lapselle, mikäli lapsi on hoidossa ennen klo 14.30
* Päivällinen tarjotaan lapselle, jos hoitoaika jatkuu klo 18.00 jälkeen
* Iltapala tarjotaan lapselle, mikäli lapsi on hoidossa klo 20.00 jälkeen
.
6. Hoitopäivien määräytyminen ja maksut
- Yli 10 tunnin yhtäjaksoisesta hoitoajasta tulee kaksi hoitopäivää.
- Kahden vuorokauden ajalle ajoittuvasta hoidosta tulee aina vähintään
kaksi hoitopäivää.
- Maksua määrittäessä on ratkaisevaa varattujen ennalta sovittujen hoitopäivien määrä, ei
läsnäolopäivien määrä.
- Illaksi, viikonlopuksi tai yöksi varattu hoito jota ei ole peruttu viimeistään kolmea vuorokautta
aiemmin, katsotaan laskutettavaksi hoitopäiväksi.
- Vuorohoidon hoitomaksu voi olla enintään asiakasmaksulain enimmäismäärän suuruinen.
- Hoitomaksun määrittämisessä noudatetaan muilta osin sivistyslautakunnan
antamaa lasten päivähoidon maksuohjetta.
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Tämä toimintaohje on voimassa 1.3.2013 alkaen.
- Vuoropäivähoidossa noudatetaan sivistyslautakunnan päätöstä ja ohjeistusta

