MUHOKSEN VUOROHOIDON LINJAUKSET
Varhaiskasvatuspalvelut

Hyvinvointilautakunnnan 29.11.2017 (70§) hyväksymä
Hyvinvointilautakunta 16.1.2019

Muhoksen kunnan vuorohoitoa tarjoavat yksiköt:
Koivulehdon päiväkoti (osoite: tehtaantie 2 puh. 044 4970 120)
-

ilta-, yö- ja viikonloppuna tapahtuva varhaiskasvatus
varhaiskasvatuspaikkoja 1-6 vuotiaille lapsille ja esiopetusta

Tenavat ryhmäperhepäivähoitokoti (osoite: vainiotie 28 puh.044 4970 128)
-

arkipäivisin jatkettua aukioloaikaa klo.06-18.00 välillä palveluntarpeiden mukaisesti
varhaiskasvatuspaikkoja 1-5 vuotiaille lapsille

Vuorohoidon linjaukset:
● Vuorohoitoa on klo.18.00-06.00 välillä ja/tai viikonloppuna tapahtuva varhaiskasvatus
● Vuorohoitoon ei ole subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Varhaiskasvatuslain (1.9.2018
13 §) mukaan 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 (1.9.2018 13 §)
● Vuorohoidossa lasten varhaiskasvatusajat perustuvat vanhempien työvuoroihin tai
päätoimisen opiskelun lähiopintoihin
●

TietoEdun kautta varataan varhaiskasvatusajat sekä ilmoitetaan poissaolot.
Varhaiskasvatusaika varaukset tehdään aina kokonaisina viikkoina. Jokaisella päivälle tulee
merkitä jotakin: joko varhaiskasvatusaika tai poissaolo.

●

Huoltajan sopimus lapsen palveluntarpeesta (tunnit/kk) antaa kuukausittaisen ylärajan
varhaiskasvatusaikavaraukselle

●

Huoltajan on mahdollista tehdä lukitusaikana poissaolo/sairaspoissaolo merkinnät
sovelluksen kautta (ei enää varhaiskasvatusaikoja)

●

Varhaiskasvatusaikojen varaaminen lukittuu aina sunnuntaisin klo 24:00 aina sitä
seuraavalla viikolle
esim. varhaiskasvatusaikavaraukset 26.11-2.12.2018 tulee tehdä SU 18.11 klo 24:00
mennessä. Lukittuna on yhtäaikaa aina 2vk.

●

Varhaiskasvatusaikavaraukset/poissaolo ilmoitukset tulee tehdä 3 viikkoa kerrallaan
TietoEdussa
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●

Mikäli huoltaja/-t ei voi työnsä luonteesta johtuen ilmoittaa
varhaiskasvatusaikoja/poissaoloja 3 vk eteenpäin, tällöin vähintään on varattava em.
esimerkin mukaisesti

●

Lukitusajalle ei ole huoltajalla mahdollisuutta tehdä muutoksia varattuun
varhaiskasvatusaikaan, kuin työstä/opiskelun kontaktiopinnoista johtuvista syistä ottamalla
yhteyttä lapsiryhmän henkilökuntaan, joka tarkistaa lapsiryhmän tilanteen mahtuuko
lapsiryhmään olemassa olevilla henkilöstöresursseilla, mikäli mahtuu, muutos voidaan
toteuttaa. Tämä muutos ei kuitenkaan muuta varattua varhaiskasvatusaikaa eli varaus jää
aina voimaan vaikka toteutunut varhaiskasvatusaika olisi vähemmän.
esim.
huoltaja on varannut varhaiskasvatusta klo. 8-16, mutta tarvitsee työstä johtuen päivää
muutettavaksi klo. 7-17 → tällöin päivän toteutunut tuntimäärä on 10h
esim.
huoltaja on varannut vk 20 tiistaille klo. 8-16 varhaiskasvatuspäivän ja haluaakin muuttaa sen
seuraavalle viikolle vk 21 tiistaille klo. 8-16: → varaus on jo tehty vk 21 se jää voimaan, mutta koska
ryhmään mahtuu viikolla 21 tiistaina klo.8-16, voi lapsi tulla varhaiskasvatukseen ja kyseiselle
päivällä kirjataan toteuma klo. 8-16 eli 8h.

● Mikäli lapsesi käy vuorohoidossa Koivulehdon päiväkodissa toisesta päiväkodista tai
perhepäivähoidosta (esim. ilta- tai viikonloppu hoitoa muutaman kerran kuukaudessa),
tällöin huoltajalla näkyy TietoEdussa kaksi riviä hoitoaikavarauksille, esimerkiksi
perhepäivähoitopaikka ja vuorohoitoryhmä. Vuorohoitoryhmä tarkoittaa Koivulehdon
päiväkotia, jossa lapsellenne on sovittu vuorohoito.
● Vanhemman vapaa/lomapäivät ovat myös lapsen edun mukaisia vapaa/lomapäiviä.
Vanhemman vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairauslomalla ei tarjota vuorohoitoa
● Mikäli vuorohoidon tarve päättyy, on siitä ilmoitettava yksiköstä vastaavalla johtajalle ja
lapsen ryhmä voi vaihtua, joko päiväkodin sisällä tai muihin yksiköihin
● Henkilöstöresursoinnin vuoksi ilta- yö- ja viikonloppuhoidon peruuntumiset on ilmoitettava
välittömästi päiväkotiin
● Suositeltavaa on, että juhlapyhinä lapsen tulisi pääsääntöisesti saada viettää juhla-aikaa
perheensä kanssa, mutta varhaiskasvatusta järjestetään perustellun tarpeen mukaisesti
● Kesäloma- tai muina loma-aikoina toimintaa keskitetään yhteen yksikköön palveluntarpeen
kartoitusten mukaisesti

Ruokailut vuorohoidossa:
● Varhaiskasvatuslain (1.9.2018 11 ) mukaan varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on
järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto, jollei
muun kuin päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annetun varhaiskasvatuksen luonteesta
muuta johdu. Ruokailu järjestetään ohjatusti kaikille läsnä oleville lapsille.
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