1.12.2017 alkaen

VUOROHOIDON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET JA AUKIOLOAJAT
Vuorohoitoa tarvitsevien lasten päivähoito ja esiopetus on keskitetty Aapin päiväkotiin (Selkäsentie 2,
91900 Liminka).
Talon sisällä ilta-, yö- ja viikonloppuhoito on pääsääntöisesti keskitetty Aapon ja Katrin Tupiin. Muista
osastoista Aapon ja Katrin Tupiin siirtyminen tapahtuu arkisin noin klo 17.00. Aamulla klo 6.30 siirrytään
omiin ryhmiin.

Oikeus vuorohoitoon
Lapsen päivähoidon tarve ajoittuu päiväkotiyksiköiden aukioloaikojen (klo 6.30 – 17.00) ulkopuolelle.
Lain mukaan kunnan on järjestettävä kalenterivuoden ja vuorokauden aikana päiväkodin toiminta ja
aukioloaika paikallisen tarpeen mukaan. Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan aikaisin aamulla, illalla, yöllä ja/
tai viikonloppuina annettavaa päivähoitoa.
Vuorohoitoa järjestetään silloin, kun lapsen molemmat vanhemmat tai ainoa huoltaja on vuorotyössä tai
opiskelee vuorotyönluonteisesti. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta. Vanhempien
harrastustoiminta ei edellytä vuorohoitoa. Vuorohoitoa ei järjestetä myöskään vanhempien vapaapäivinä,
loma-aikoina tms. aikoina, jolloin jompikumpi huoltaja on kotona.
Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuorohoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen
hoitopaikka voidaan vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan hoitopaikkaan. Oikeus päivähoitopaikkaan päättyy
lapsen siirtyessä perusopetukseen.
Vuorohoitoa voidaan järjestää myös seudullisesti, mikäli hoidettavien lasten määrä on huomattavan
vähäinen. Järjestelyistä päättää aina varhaiskasvatusjohtaja ja vuorohoitoyksikön esimies.

Hoitoaika
Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien/huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoaika on
vanhemman/huoltajan työaika + työmatkat. Pyydettäessä vuorohoitoyksikköön on toimitettava molempien
huoltajien osalta työvuoroluettelo/todistus epäsäännöllisistä työ- tai opiskeluajoista.
Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa hoitopaikkaan hoitoaikailmoitus -lomakkeella viimeistään 10 vuorokautta
ennen seuraavan jakson alkua, perjantaihin klo 17.00 mennessä. Vanhempien toimittamien hoitoaikojen
perusteella vahvistetaan henkilökunnan työvuorolistat. Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu
määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa.
Hoitoaikavarauksiin em. ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia voidaan ottaa vastaan vain, jos kyseiseen
kellonaikaan, jo vahvistetussa työvuoroluettelossa, on varattu työntekijä/työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa
huomioiden varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku. Vanhemmilla on
oikeus tarkentaa hoitoaikoja, (jotka asettuvat klo 6.00 – 22.00 välille) ja ilmoittaa muutoksista
vuorohoitoyksikköön, kuitenkin aina vähintään 10 vuorokautta aiemmin, kuluvan viikon perjantaihin
mennessä. Yöhoidontarpeet on oltava tiedossa työvuorolistan tekijällä pyydettyyn ajankohtaan
mennessä koko listan osalta. Yöhoitoa ei järjestetä enää sille ajanjaksolle, jolle työvuorolista on jo
vahvistettu.

Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairastumisen tai muun syyn vuoksi, tai hoitopäivä lyhenee huomattavasti,
pyydämme vanhempia ilmoittamaan siitä niin pian kuin mahdollista.
Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä. Kyseisinä päivinä
lapsi voi tulla perustellun tarpeen mukaisesti hoitoon kello 8.00 - 16.00 välisenä aikana. Myös
vuorohoidossa olevalle lapselle tulee joka tapauksessa taata perheen parissa keskimäärin 8 vapaapäivää
kuukaudessa. Kuten muussakin päivähoidossa, lapsen yksittäisen hoitopäivän pituudeksi suositellaan
korkeintaan 10 tuntia. Kahden vuorokauden ajalle ajoittuvasta hoidosta tulee aina kaksi hoitopäivää.
Aapin päiväkodissa hoitoa ei tarjota


joulun aikaan (24. - 26.12.)

Mikäli ko. juhlapyhien aikana lapsilla on molempien vanhempien työstä johtuva hoidontarve ja tarpeesta
on ilmoitettu lapsen hoitopaikkaan pyydettyyn määräaikaan mennessä, hoito pyritään järjestämään
ensisijaisesti yhteistyönä muiden kuntien kanssa.
Muina juhlapyhinä hoitoa järjestetään todellisen tarpeen mukaan normaalisti Aapin päiväkodissa.
Suositeltavaa on, että lapsen tulisi pääsääntöisesti saada viettää juhla-aika perheensä kanssa.

Esiopetus vuorohoitoyksikössä
Tavoitteena on järjestää esiopetus lapsen edun mukaisesti, huomioiden muun muassa lapsen hoitopäivien
pituus sekä viikonloppuhoidon tarve. Vuorohoitoyksikön esiopetukseen osallistuvien lasten osalta
esiopetuksen tavoitteet saavuttavan toiminnan muodoista ja toteutumisesta neuvotellaan aina
vanhempien kanssa tapauskohtaisesti.
Aapin päiväkodissa esiopetusta annetaan pääsääntöisesti arkisin maanantaista torstaihin klo 9.00 – 13.00
ja perjantaisin klo 9.00 - 12.00. Esiopetuksessa noudatetaan Limingan kunnan esiopetussuunnitelmaa.
Muuna kuin kunnan päättäminä loma-aikoina esiopetuksesta poissaoloihin tarvitaan lupa.
Vanhempien vuorotyöstä johtuen esiopetusta on mahdollista saada myös arkisin maanantaista torstaihin
klo 11.00 – 15.00 ja perjantaisin klo 11.00 - 14.00. Jotta lapsen esiopetus pystytään toteuttamaan
poikkeavaan aikaan, lapsen esiopetukseen osallistuminen ja esiopetuksen ulkopuolelle sijoittuva
päivähoidontarve on toimitettava vuorohoitoyksikköön kolmen viikon jaksoissa aina pyydettyyn
päivämäärään mennessä.
Esiopetusaika alkaa klo 9.00 (tai klo 11.00), jolloin lapsen toivotaan saapuvan paikalle täsmällisesti. Jos
lapsi osallistuu pelkkään esiopetukseen (lapsella ei ole hoitopäivä), lapsi on haettava esiopetuksesta heti
esiopetusajan päätyttyä. Mikäli lasta ei haeta, lapselle päivä kirjataan päivähoitopäiväksi, joka sisältyy
sijoituspäätöksen mukaisesti päivähoitomaksuun.

Vuorohoidon järjestämisen periaatteita Limingassa


Aapin päiväkoti aukaistaan aamulla siihen aikaan, kun ensimmäisen lapsen on ilmoitettu saapuvan
hoitoon. Viimeistään kuitenkin klo 6.30. Päiväkoti suljetaan silloin, kun viimeisen lapsen hoitoaika
päättyy, aikaisintaan klo 17.00



Iltahoidolla tarkoitetaan klo 18.00 - 22.00 välillä järjestettävää hoitoa.



Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat päiväkotiin klo 21.00 mennessä.



Huoltajien työajat ja lapsen hoidontarve ilmoitetaan kolmen viikon jaksoissa pyydettyyn
ajankohtaan mennessä kirjallisesti lomakkeella, sähköpostilla, sähköisen asioinnin kautta netissä tai
tekstiviestillä suoraan lapsen ryhmään



Ennalta ilmoitettujen hoidontarpeiden mukaan varataan tarvittava määrä henkilöstöä töihin,
suunnitellaan arjen toimintaa, tehdään ruokatilaukset jne.



Lastentarhanopettajat ovat pääsääntöisesti työvuorossa silloin, kun lapsia on eniten paikalla



Aapin päiväkodissa noudatetaan Limingan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Näillä linjauksilla pyritään varmistamaan varhaiskasvatuslain (1.8.2015, 5 a §:n) mukainen henkilöstömäärä
lapsiryhmissä sekä noudattamaan KVTES:n määräyksiä henkilökunnan työaikajärjestelyissä.

