Sivltk. 23.2.2021 § 5, liite 1

VUOROHOIDON LINJAUKSET
KIVIJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA 1.1.2021 ALKAEN
1. Vuorohoidon yleiset periaatteet ja sen järjestäminen
Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä
vanhemman tai huoltajan työssäkäynnin, yrittäjyyden tai opiskelun vuoksi. (Varhaiskasvatuslaki
540/2018 § 13)
Vuorohoito on klo 18.00 - 06.00 välillä tapahtuvaa hoitoa ja/tai viikonloppuhoitoa.
Kivijärven
varhaiskasvatuspalveluissa
järjestetään
vuorohoitoa
Nuppukummun
ryhmäperhepäivähoidossa tai perhepäivähoidossa iltaisin, öisin, viikonloppuisin sekä arki- ja
juhlapyhinä.
Vanhempien/huoltajien kanssa tehdään sopimus vuorohoidosta. Lapset tuodaan vuorohoitoon
sopimuksen mukaisesti.
Varhaiskasvatusta yöllä tarvitsevien lasten määrä on Kivijärvellä vähäinen, jolloin voimme sopia
hoitoon tulemisen perhekohtaisesti ja lapsen etu huomioiden.
Vanhemman/huoltajan sairasloman/vuosiloman/muun vapaan vuoksi tai vanhemman/ huoltajan
ollessa kotona sairaan sisaruksen kanssa ei vuorohoitoa tarjota.
2. Hoitoaikavaraukset ja niiden toteutuminen
Varhaiskasvatuslain 4. §:n mukaan varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai
tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lisäksi
varhaiskasvatuslain 9. §:ssä todetaan, että varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää
enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen
kesto on lapsen tarpeen mukainen.
Vuorohoitoa järjestetään ennalta ilmoitettujen hoitoaikavarausten perusteella. Lapsen
hoitovuorot on ilmoitettava niin pitkälle ajalle kuin etukäteen on tiedossa, yleensä seuraavaksi
kolmeksi (3) viikoksi kerrallaan. Koko viikon hoitovuorot ilmoitetaan ensisijaisesti
hoidonvarauslomakkeella viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 16 mennessä.
Ilmoituksesta tulee ilmetä lapsen hoitoaika. Sama koskee tilapäisen vuorohoidon tarvetta.
Henkilökunnan työvuorot laaditaan vanhempien/huoltajien tekemien hoitoaikavarauksien
perusteella. Muuttuneista hoitoaikatarpeista ja työvuorojen muutoksista tulee ilmoittaa
välittömästi Nuppukumpuun/varhaiskasvatuksen opettajalle.

Sovittu hoitoaika
tuntia/kk

Asiakasmaksu prosenttia
korkeimmasta maksusta

Enintään
€/kk

0 - 50 h/kk
51 - 84 h/kk
85 - 150 h/kk
yli 150 h/kk

40 %
60 %
75 %
100 %

115 €
173 €
231 €
288 €

3. Lapsen vapaat ja loma-ajat varhaiskasvatuksesta

Vanhempia/huoltajia tiedotetaan aina erikseen kesäajan hoitojärjestelyistä.

4. Ruokailut varhaiskasvatuksessa/vuorohoidossa:
Aamupala
Lounas
Välipala
Päivällinen
Iltapala

klo 8/8.30
klo 11/11.30
klo 14/14.30
klo 17/17.30
klo 19.30

Lapselle tarjotaan hänelle varattuun varhaiskasvatusaikaan sisältyvät ateriat.
----

Vuorohoidon linjaukset on hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.2.2021.
Lisätietoja: varhaiskasvatuksen opettaja

