Vuorohoidon linjaukset Nurmeksen varhaiskasvatuspalveluissa

Varhaiskasvatuslain (540/2018, §5) mukaan, kunnan tulee järjestää varhaiskasvatusta
siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kun kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.
Nurmeksessa vuorohoitoa järjestetään Niksulan ja Pikku-Kaarlen päiväkodeissa. Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä.
Vuorohoitoa tarvitsevien perheiden varhaiskasvatuspäätökseen kirjataan palveluntarpeeksi vuorohoito. Asiakasmaksut peritään voimassa olevien perusteiden mukaisesti.

1. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, mutta hoitoa tarjotaan tarpeen mukaisesti.
2. Vuorohoitoa on klo 18.00 - 06.00 tapahtuva hoito, sekä viikonloppuhoito.
3. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Tilapäisestä
vuorohoidon tarpeesta neuvotellaan aina tapauskohtaisesti.
4. Lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto on lapsen tarpeen mukainen. Esiopetusaika lasketaan lapsen hoitopäivän pituuteen.
5. Hoitoajat tulee ilmoittaa joka kolmas sunnuntai klo 23.59 mennessä kolmeksi viikoksi eteenpäin. Työntekijöiden työvuorolistat laaditaan kolmen viikon jaksoissa, ja
ne tulee ilmoittaa työntekijöille viimeistään viikkoa ennen työvuorolistan alkua.
6. Lapsi voi olla hoidossa aina kun molemmat huoltajat ovat työssä tai opiskelussa
sekä yövuoron jälkeen huoltajan/huoltajien nukkumisajan.
7. Huoltajien lomilla ja vapaapäivinä ei vuorohoitoa järjestetä. Näinä päivinä lapsi voi
olla läsnä pääsääntöisesti klo 8 - 16 välillä.
8. Päivällinen tarjotaan klo 17.30 jälkeen lapsille, jotka ovat vielä tuolloin hoidossa.
9. Iltapala tarjotaan klo 19.45 alkaen niille lapsille, jotka ovat tuolloin hoidossa.
10. Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon tulee pääsääntöisesti hakea klo 22.00 mennessä.
Toivomme, että aamulla lapset tulisivat hoitoon vasta klo 5.00 jälkeen tai todella aikaisissa aamuissa mieluummin jo edellisenä iltana. Lapsille, myös päiväkodin yölapsille, tulee taata riittävä yöuni.
11. Toivomme, että yöhoitoon tulevat lapset tulisivat päiväkotiin noin klo 20.00, että iltapalat ja iltatoimet voidaan tehdä ilman kiirettä.
12. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Esiopetusikäinen lapsi, joka tarvitsee
esiopetuksen lisäksi vuorohoitoa, osallistuu pääsääntöisesti oman ryhmänsä esiopetukseen. Hoitopäivien pituudessa ja hoitopäivien määrässä tulee kuitenkin aina
huomioida lapsen oikeus riittävään lepoon.
13. Juhlapyhinä (uudenvuodenpäivä, pitkäperjantai, vappupäivä, juhannuspäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä) vuorohoitoa tarjotaan vain siinä
tapauksessa, ettei perhe pysty hoitoa muulla tavoin järjestämään. Muina arkipyhinä

(loppiainen, 2. pääsiäispäivä, helatorstai, juhannusaatto) vuorohoito järjestetään
yleisten periaatteiden mukaisesti.
14. Jos säännöllinen vuorohoidon tarve päättyy, lapselle voidaan järjestää varhaiskasvatuspaikka toisesta päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Vuorohoitoyksiköihin etusijalla ovat ne lapset, joilla on säännöllisesti poikkeavat hoitoajat.

