PÄIVÄHOIDON LINJAUKSET HARTOLASSA
Koko päivähoitoa koskevat linjaukset:
-

Päiväkodissa järjestetään päivähoitoa arkipäivinä klo 6.45 – 17.00 välisenä aikana, samoin
päivähoitoa järjestetään perhepäivähoidossa (hoitajien kotona tapahtuva hoito) sekä pienryhmä
Variksessa arkipäivinä pääsääntöisesti klo 7.00 – 17.00. Muuna aikana tapahtuva hoito, myös
viikonloppu- ja yöhoito, on vuorohoitoa ja se järjestetään Hartolassa Ryhmis Onnimannissa.

-

Huoltajan / huoltajien kotona ollessa, suositellaan lapsen hoitoa arkipäivinä klo 9:00 ja 15:00
välisenä aikana tapahtuvaksi (ei kuitenkaan koulujen loma-aikoja).

-

Mikäli huoltaja on kotona ja joku perheenjäsenistä sairastaa helposti tarttuvaa tautia, ei ole
suositeltavaa tuoda lasta päivähoitoon.

-

Aamupala tarjotaan niille lapsille, jotka ovat saapuneet klo 8:00 mennessä

-

Lounas tarjotaan klo 11:00.

-

Välipala tarjotaan niille lapsille joiden hoitoaika jatkuu klo 14:00 jälkeen.

-

Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 18:00 jälkeen

-

Iltapala tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 20:00 jälkeen.

-

Mikäli hoidon ruokailuajat eivät sovi lapsen hoitoaikoihin, huolehtivat huoltajat lapsen ruokailusta.

-

Huoltajien vapaa- / lomapäivät ovat myös lapsen vapaapäiviä. Heinäkuu on päivähoidon
lomakuukausi, jolloin päiväkoti pidetään mahdollisuuksien mukaan suljettuna. Mahdollisimman
monen lapsen toivotaan olevan myös silloin lomalla.

-

Päivähoitolain mukaan lapsen hoitoaika saa yleensä jatkua enintään yhteensä 10 t / vrk.

-

Huoltajien tulee sitoutua ilmoittamiinsa hoitoaikoihin.

-

Jokaisesta hoitosuhteesta tehdään kirjallinen palvelusopimus, jota kumpikin osapuoli sitoutuu
noudattamaan.

-

Linjaukset tarkistetaan vuosittain.

Perhepäivähoitoa koskevat linjaukset:
-

10 pv / kk tai sitä harvemmin hoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan pääsääntöisesti muihin yksiköihin.

-

Perhepäivähoitajan työaika on 40 t / vko. Ylittyneiltä tunneilta hoitajalle kertyy vapaapäiviä, jolloin
lapselle tarjotaan varahoitopaikka (myös hoitajan lomapäivinä). Ylityötuntien vähentämiseksi on
suotavaa, että se huoltaja, joka menee töihin viimeisenä ja se joka pääsee ensimmäisenä, hoitaa
lapsen kuljetuksen.

Vuorohoitoa koskevat linjaukset:

-

Vuorohoitoa järjestetään huoltajan päätoimisesta opiskelusta tai työstä johtuvan tarpeen mukaan.
Vuorohoitoa ei järjestetä harrastusten ja sivutoimisten työsuhteiden vuoksi.

-

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta.

-

Lasten poissaoloista tulee ilmoittaa hoitopaikkaan mahdollisimman pian, koska ne voivat vaikuttaa
henkilökunnan työvuoroihin.

-

Vähäisen hoidon tarpeen vuoksi kunnan päivähoito ei järjestä vuorohoitoa seuraavina pyhä - tai
juhlapäivinä: uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, 1. ja 2. pääsiäispäivä, helatorstai,
vapunpäivä, helluntaipäivä, juhannusaatto, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto,
joulupäivä ja tapaninpäivä. Tarvittaessa hoito voidaan järjestää ostopalveluna.

-

Huoltajien vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairaus- tai äitiyslomalla ei järjestetä vuorohoitoa.

-

Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Huoltajien tulee toimittaa
molempien työvuorot ja lapsen tarvitsema hoitoaika, seuraavan viikon hoitoajat (ma-su), edellisen
viikon MAANANTAIHIN klo 12:00 MENNESSÄ. Sen jälkeen tuleviin hoitoaikamuutoksiin ei sitouduta.
Sama koskee myös muita perheitä, joiden lasten hoitoaikoihin tulee muutoksia.

-

Jatkuvaan vuorohoidon perumiseen tai varatun hoitoajan käyttämättä ja ilmoittamatta jättämiseen
voidaan puuttua siten, että lapsen vuorohoidon tarpeen katsotaan päättyneen ja lapsi voidaan siirtää
tarvittaessa toiseen yksikköön.
Ympärivuorokautisen hoidon linjauksia:

-

Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee pääsääntöisesti hakea kello 21.00 mennessä. Tästä
poikkeavasta hoitoajasta neuvotellaan perhekohtaisesti. Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon
kello 21.00 mennessä. (alle 3 -vuotiaat kello 20.00 mennessä). Tarkempi hoitoaika neuvotellaan
palvelusopimusta laadittaessa.

-

Yöhoidon tarpeesta keskustellaan erikseen huoltajien kanssa. Yöhoitoa järjestetään Onnimannissa
joka toinen viikko (pariton viikko). Tarvittaessa yöhoito voidaan järjestää myös ostopalveluna.

