Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.4.2017 Liite 1 § 34

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen vuorohoidon linjaukset

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatus on yhdessä seudun kuntien Hirvensalmen,
Juvan, Mäntyharjun ja Pertunmaan kanssa tehnyt yhteiset vuorohoidon linjaukset,
mistä on tehty päätös 20.3.2014 § 35 Mikkelin Kasvatus- ja
opetuslautakunnassa. Linjauksiin on tehty muutoksia Kasvatus- ja
opetuslautakunnassa 26.5.2016 § 48.
Vuorohoito vaatii erityisjärjestelyjä hoito- ja henkilöstöresurssien vuoksi ja sen takia
tarvitaan linjauksia.
Vuorohoitoa on arkipäivisin klo 18.00 - 06.00 välillä tapahtuva hoito ja
viikonloppuhoito. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta siinä
mielessä, että vuorohoidossa lapsen hoitopäivä perustuu huoltajan/huoltajien
ilmoittamiin epäsäännöllisiin hoitoaikoihin iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Lapselle
tarjotaan hoitoa, kun molemmat huoltajat ovat työvuorossa. Poikkeuksena on
kuntouttava varhaiskasvatus, jota tarjotaan koulujen toimintakautena maanantaista
perjantaihin.
Vuorohoitoyksiköt ovat auki lasten hoidon tarpeen mukaan, poikkeuksena juhannus
ja joulu. Mikkelin kaupungissa koko muu päivähoito paitsi päiväkoti Vilttihattu on
kiinni jouluna ja juhannuksena, jolloin Vilttihattu on auki lapsen todellisen hoidon
tarpeen mukaan. Poikkeustilanteessa, jos huoltajien työmatka ei tule Mikkelin
kantakaupungin alueelle tai perheellä on kohtuutonta kuljettaa Vilttihattuun, voidaan
hoito järjestää todellisen tarpeen mukaan Haukivuorella, Ristiinassa tai
Suomenniemellä. Seudun kunnissa aukiolo on paikallisen linjauksen mukaisesti.
Tarvittaessa vuorohoito järjestetään keskitetysti seutuyhteistyönä. Seudun kunnista
voidaan ottaa lapsia Vilttihattuun hoitoon sillä edellytyksellä, että sitä varten ei
tarvitse palkata lisähenkilöstöä.
Mikkelin kaupungissa lapsen hoitoajat on ilmoitettava Daisy Nettiin viimeistään
edellisen viikon maanantaihin klo 9.00 mennessä. Loma-aikojen (syys-, joulu-, hiihtoja kesäloma) hoidon tarpeen ilmoitusajoista kerrotaan erikseen.
Lapsen hoitoviikoksi suositellaan enintään 5 hoitopäivää viikossa. Huoltajan vapaa/lomapäivä on myös lapsen vapaapäivä. Lapsen on mahdollista osallistua
esiopetukseen myös huoltajien vapaapäivinä.
Huoltajan yövuoron jälkeen tai ennen yövuoroa lapselle tarjotaan hoitoa huoltajan
lepoa varten, enintään 9 tuntia.

Lapselle tarjotaan hoitopäivään sisältyvät ateriat. Mikkelin kaupungissa aamupala
tarjotaan klo 8-8.30, lounas klo 11 - 12, välipala klo 14 - 15 ja iltapala klo 19.30 20.00. Päivällinen varataan lapselle, jonka ennalta ilmoitettu hoitoaika jatkuu klo
17.15 jälkeen. Jokaiselle lapselle tarjotaan hoitopäivän aikana vähintään yksi lämmin
ateria, kun varattuun hoitoaikaan sisältyy lounas tai päivällinen. Seudun kunnissa
ateriat tarjotaan paikallisen linjauksen mukaisesti.
Lapsen riittävän yöunen turvaamiseksi keskustellaan hoitopaikassa mahdollisesta
yöhoidosta, jos hoitoaika päättyy klo 22.30 jälkeen.
Lapsen huoltajan ollessa sairauslomalla, lapselle voidaan tarjota tarvittaessa
päivähoitoa arkipäivisin.
Lapsen sairastaessa tartuntatautia, huoltajien toivotaan hoitavan myös perheen
muut lapset kotona. Muutoin terveiden sisarusten hoitoajaksi suositellaan sopivia
varattuja hoitoaikoja.
Varhaiskasvatuslain 2§ mukaan ”Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä
eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä
hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset”.
Vuorohoitoa tarjotaan ensimmäisellä luokalla olevalle 7-vuotiaalle vuorotyössä
olevan yksinhuoltajan lapselle tarpeen mukaan viikonloppuisin, ilta- ja yöhoitona
koulujen toimintapäivinä.
Mikkelin kaupungissa laajennetun aukiolon yksiköitä ovat päiväkodit, joissa
järjestetään arkipäivinä, maanantaista perjantaihin aamu- tai iltahoitoa.

