Vuorohoitopaikan
päivärytmistä

Lapsen hyvä arki –
yhteinen haaste
*Aikuiset huomioivat, että
hoitopäivä on lapsen ”työpäivä” ja

•

Eri hoitopäivinä päiväkodissa on

että vuorohoidon epäsäännöllisyys

Vuoropäivähoito ja

lasta hoitamassa työvuorojensa

kuormittaa lasta

jatketun aukioloajan hoito

mukaisesti monta eri aikuista
•

Vaihtelevista hoitovuoroista
johtuvat päivittäiset muutokset
lapsiryhmän kokoonpanossa ovat
haaste leikkiryhmien

* Hoito järjestään niin, että
lapselle turvataan hänen
kehitystarpeidensa mukainen
säännöllinen päivärytmi

rakentumiselle ja lapsen
kaverisuhteille
•

Lapset, jotka tulevat hoitoon
ennen klo 5 tai joilla hoito jatkuu
yli klo 22, voivat yöpyä
päiväkodissa

•

Huoltajien yövuoron jälkeen lapsi
haetaan klo 15 mennessä

•

Vuorohoidossa lapselle tarjotaan
ne ateriat, jotka sisältyvät
huoltajien työvuoroihin
perustuvaan hoitoaikaan.
Päivällinen tarjotaan niille lapsille,
joiden hoitoaika jatkuu klo 17:30
jälkeen

Vuoropäivähoitoa ja jatketun
aukioloajan hoitoa järjestetään:
Päiväkoti Hoijakka
Vuoropäivähoitoa ja jatketun hoitoajan
aukiolo ma- pe klo 6:00 – 18:00
Päiväkoti Hoijakka
Marjoniementie 1
86800 Pyhäsalmi
Puhelin: 044 4457 966
ja
Ryhmäperhepäiväkodit tarvittaessa avoinna
ma-pe klo 6:00 -18:00
Tornitie 4 86800 PYHÄKUMPU
P. Hilkka Maliniemi 040 3505921

Pyhäjärven kaupunki
Varhaiskasvatus

Hoitoa lapsen ja perheen
tarpeiden mukaisesti
Hoitoa järjestetään lapsen edun mukaisesti.
Hoitojärjestelyissä huomioidaan
* lapsen hoitopäivän pituus
* riittävä leikin ja levon mahdollisuus

Vuoropäivähoito
Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan Ilta- ja
yöhoitoa arkisin klo 18-24-06 sekä
viikonloppuhoitoa.
Oikeus vuoropäivähoitoon on niillä lapsilla,
joiden hoidontarve perustuu molempien
huoltajien/ainoan huoltajan vuorotyöhön.
Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta.
Vuoropäivähoitoa järjestetään alle

* lapsen tarpeiden mukainen ruokailurytmi
* lasta hoitavien eri aikuisten määrä ja
vaihtuminen lapsen hoitopäivän aikana
* hoitoajoista tehdään hoidon alkaessa
hoitosopimus, jota tarkistetaan hoidon
järjestämisperusteiden muuttuessa
* kun lapsen vuorohoidon tarve päättyy,
pyritään lapselle järjestämään hoitopaikka

Vuorohoitopaikkojen aukioloajat
ja hoitoaikojen ilmoittaminen
Vuorohoitopaikat ovat avoinna tarpeen
mukaan kaikkina päivinä.
Aukioloaika ja henkilökunnan työvuorot
perustuvat huoltajien työvuoroista
johtuvaan lasten hoidon tarpeeseen.

muualta kuin vuorohoitoryhmästä

kouluikäisille lapsille. Vuoropäivähoitoa

Lähipiirin osallisuus lapsen arjessa

järjestetään tarvittaessa myös

Hoitojärjestelyissä huomioidaan lapsen

perusopetuksessa oleville lapsille.

lähipiirin aikuisten mukanaolon mahdollisuus

Vuorohoitopaikan hakeminen

lapsen arjessa

Vuorohoitopaikkaa haetaan kirjallisella

olevan myös lapsen vapaapäiviä.

hakemuksella. Hakemuksessa tulee antaa

*Hoitojärjestelyillä tuetaan tarvittaessa

selvitys vuorohoidon tarpeen perusteista.

lapsen tapaamismahdollisuutta vanhempaan,

Lapsen vuorohoidon tarvetta määrittää

jonka luona hän ei varsinaisesti asu.

vanhempien työn luonne (vuorotyö,

*Isovanhempien tuen mahdollisuus

pätkätyö, opiskelu, yritystoiminta).

hoitojärjestelyissä

Hakemuksen perusteella lapselle tehdään

* Lapsen omat erityistarpeet ja hänen

päätös vuorohoitopaikan myöntämisestä.

perheensä erityisen tuen tarpeet

*Vanhempien vapaa- ja lomapäivien toivotaan

huomioidaan hoitopaikassa hoidon,
opetuksen ja kuntoutuksen järjestelyissä

Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat
etukäteen sähköisen Päikky - järjestelmän
kautta (esim. viikon 43 hoitoajat varattava
viikon 41 perjantaina klo 21 mennessä).
Myöhemmin ilmoitetun hoidontarpeen
mukainen hoito järjestetään ko. viikolle, jos
tarvittavalle ajalle on hoitopaikassa varattu
muutoinkin riittävästi henkilökuntaa.
Vanhempien tulee ilmoittaa hoitopaikkaan
niin pian kuin mahdollista:
*Lapsen poissaolosta sairastumisen
tai muun syyn vuoksi
*Jos hoitopäivä lyhenee huomattavasti
ennakkoon varatusta hoitoajasta

