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YLEISTÄ
Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten
varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan
järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää
Vuorohoito on klo 18-06 välisenä aikana ja/tai
viikonloppuisin tapahtuvaa varhaiskasvatusta.
Vuorohoito
on
tarkoitettu
säännöllisesti
vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Oikeus
vuorohoitopaikkaan perustuu vanhemman/
huoltajan/ huoltajan avopuolison työstä tai
opiskelusta johtuvaan varhaiskasvatuksen
tarpeeseen myös klo 18.00-6.00 välillä sekä
viikonloppuisin.
Vuorohoitoa
järjestetään
ensisijaisesti
Vuororyhmis Vaahterämäessä.
Vuorohoitoa ei tarjota seuraavina juhlapyhinä;
pääsiäisen pyhät, myös pääsiäisen pyhien
välinen lauantai, juhannusaatto ja -päivä,
jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä

HOITOAJAT JA NIIDEN ILMOITTAMINEN
Vuorohoitoa
järjestetään
vain
ennalta
ilmoitettujen
hoitoaikojen
perusteella.
Hoitoaikailmoituksesta on käytävä ilmi myös
molempien vanhempien/huoltajien työvuorot ja
lapsen tarvitsema hoitoaika.
Päivystystä ei järjestetä.
Huoltajan työstä johtuvasta varallaolosta hoito
järjestetään varauksen mukaan.
Lapsi voi olla hoidossa vanhempien yhteen
sovitettujen työaikojen ja työmatkaan käytetyn
ajan, sekä yövuoron jälkeen vanhempien
nukkumisajan klo 15.00 saakka
Vanhemman vapaapäivinä, lomapäivinä ja
sairauslomalla ei tarjota vuorohoitoa. Silloin
lapsi voi tulla hoitoon perustellun tarpeen
mukaan arkipäivisin (ma-pe) klo 9.00 – 15.00
välisenä aikana.
Näistä hoitopäivistä ja -ajoista tulee sopia aina
erikseen,
ja
ko.hoitopäiviä
sovittaessa
huomioidaan yksikön kokonaistilanne ja
henkilöstön työvuorolistat

Vuorohoitoa järjestetään ennalta ilmoitettujen
hoitoaikojen mukaisiin varhaiskasvatuksen
tarpeisiin.
Lasten hoitoajat tulee ilmoittaa vähintään
viikkoa ennen hoitolistan alkamisajankohtaa.
Esim. viikkojen 11-13 hoitoajat on ilmoitettava
viikon 9 torstaihin mennessä.
Myöhemmin ilmoitettuihin hoidon tarpeisiin ja
hoitoajan muutoksiin ei voida sitoutua.
Määräajan jälkeen ilmoitettuihin tarpeisiin hoito
järjestetään,
mikäli
se
henkilökunnan
työvuorojen
mukaisesti
on
mahdollista.
Muuttuneista
hoitoajoista
ja
työvuoron
muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi.
Esim. Yö- tai viikonloppuhoidon peruuntuminen
vaikuttaa työjärjestelyihin, koska ko.aikana
hoidossa saattaa olla vain yhden perheen
lapsia.

RUOKAILU VUOROHOIDOSSA
Vuororyhmiksessä tarjotaan ateriat seuraavasti
* Aamupala tarjotaan vuorohoidossa niille
lapsille, joille on varattu hoito kello 8.30 tai
aikaisemmin
* Lounas tarjotaan kello 11.00–11.30 niille
lapsille, jotka ovat hoidossa lounasaikaan
* Välipala tarjotaan kello 14.00 jälkeen
hoidossa oleville lapsille
* Päivällinen tarjotaan kello 17.30 niille
lapsille, joiden hoitoaika jatkuu iltaan
* Iltapala tarjotaan niille lapsille, joiden
hoitoaika jatkuu klo 19 jälkeen
Mikäli lapsen hoitoajat eivät ajoitu ryhmiksen
ruokailuaikoihin,
huolehtivat
vanhemmat
lapsen ruokailusta itse.
Vuorohoidon päättyessä lapselle
osoittaa
varhaiskasvatuspaikka
varhaiskasvatuksen yksiköstä.

voidaan
muusta

Hoitoajat ilmoitetaan sähköisessä asioinnissa:
www.teuva.fi – varhaiskasvatus ja opetus –
varhaiskasvatus – eAsiointi

Lisätietoja:
Vuororyhmis Vaahteramäki puh. 046 8507 709, teuva.vuororyhmis@teuva.fi
Varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, puh. 050 3864 650, leena.kittila@teuva.fi

