
 

Vuorohoidon linjaukset Sievin varhaiskasvatuksessa 1.9.2019 alkaen 

 

1. Oikeus vuorohoitoon 

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa 

tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, 

joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi (Var-

haiskasvatuslaki 540/2018 13 §).  

- Sievin varhaiskasvatuspalveluissa vuorohoitoa järjestetään Lystilän päiväkodissa ja myö-

hemmin päiväkoti Linnunlaulussa. 

- Lapsella on oikeus vuorohoitoon, mikäli perheen huoltajien säännöllisestä ja yhtäaikaises-

ta työstä tai opiskelusta johtuen lapsen hoitoajat ajoittuvat aikaiseen aamuun, ennen klo 

6.00 tai myöhäiseen iltaan klo 18.00 jälkeen, viikonloppuun tai yöhön. Huoltajan harrastus-

toiminta tai sen ohjaaminen ei oikeuta vuorohoitoon. (perheellä tarkoitamme samassa ta-

loudessa asuvia henkilöitä) 

- Vuorohoidon tarve arvioidaan aina tilannekohtaisesti, eikä siihen ole subjektiivista oikeut-

ta. Vuorohoitoa haettaessa sekä vähintään toimintavuosittain vanhemmat/huoltajat toi-

mittavat työnantajan todistuksen vuorotyöstä tai yrittäjät muun kirjallisen selvityksen työ-

ajoistaan, johon lapsen hoidon tarve perustuu. Tarvittaessa vanhempia/huoltajia pyyde-

tään toimittamaan työnantajan ilmoittamat työvuoroluettelot.   

- Tilapäistä vuorohoitoa voidaan tarjota harkinnan mukaan, jos päiväkoti on auki ja siellä on 

riittävästi henkilökuntaa, eikä se aiheuta muutoksia vahvistettuihin työvuoroihin.  

- Lapsen hoitoaika perustuu vanhempien/huoltajien yhteen sovitettuihin työvuoroihin. Lapsi 

voi olla vuorohoidossa, kun perheen molemmat huoltajat/yksihuoltajavanhempi ovat työ-

vuorossa ja yövuoron jälkeisenä nukkumapäivänä lapsi voi olla hoidossa klo 16 asti.  

- Vuorohoidon tarpeen päätyttyä lapselle osoitetaan hoitopaikka päiväaikaan toimivasta lap-

siryhmästä.  

- Vanhemman/huoltajan sairasloman vuoksi tai vanhemman/huoltajan ollessa kotona sai-

raan sisaruksen kanssa ei vuorohoitoa tarjota, lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa pääsään-

töisesti klo 8.30-15.30 välillä arkipäivisin.  

- Vuorohoidossa vanhempien/huoltajien kanssa tehdään sopimus vuorohoidosta sekä laadi-

taan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. 

 

 



 

2. Hoitoaikavaraukset ja niiden toteutuminen 

Varhaiskasvatuslain 4 §:n mukaan varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai 

tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lisäksi varhais-

kasvatuslain 9 §:ssä todetaan, että varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää enintään 

kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto 

on lapsen tarpeen mukainen.  

- Vuorohoitoa järjestetään ennalta Tieto Eduun ilmoitettujen hoitoaikavarausten perusteel-

la. Hoitoajat on ilmoitettava viimeistään perjantaihin klo 12 mennessä sovittujen käytän-

teiden mukaan.  Määräaikaan mennessä tehdyt hoitoaikavaraukset toteutetaan. Sama kos-

kee myös tilapäisen hoidon tarvetta. 

-  Henkilökunnan työvuorot laaditaan vanhempien/huoltajien Tieto Eduun tekemien hoitoai-

kavaruksien tai pyydettyjen työvuorolistojen perusteella. Määräajan jälkeen ilmoitetut 

muutokset tai tarpeet huomioidaan ainoastaan, mikäli se henkilökunnalle vahvistettujen 

työvuorojen mukaan on mahdollista. 

- Muuttuneista hoitoaikatarpeista ja työvuorojen muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi 

päiväkotiin. Linjauksilla varmistetaan varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömäärä ja 

työehtosopimusmääräysten toteutuminen henkilökunnan työaikajärjestelyissä.  

- Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon klo 21 mennessä. 

- Varhaiskasvatuksessa käytettyjä tunteja saa olla kuukaudessa enintään 230 tuntia. Hoito-

päivien pituus saa olla enintään 10 tuntia päivässä, poikkeuksena ympärivuorokautinen 

hoito sekä vanhemman/huoltajan työvuoroihin perustuva erityinen tarve. Päiväkodissa 

seurataan edellä mainittujen suosituksien toteutumista ja jos huomataan jatkuvaa poik-

keamaa suosituksista, käydään keskustelu vanhemman/huoltajan kanssa lapsen hyvinvoin-

nin toteutumisesta. 

- Kuukauden päätyttyä sekä varatut ja käytetyt hoitotunnit tarkistetaan. Kumpikaan raja ei 

saa ylittää vanhempien/huoltajien kanssa sovittua kuukautista hoitotuntimäärää.  

 

Sovittu hoitoaika 

tuntia/kk 

Asiakasmaksu prosenttia 

korkeimmasta maksusta 

Enintään €/kk 

1-63 h/kk 40 % 115€ 

64 – 86h/kk 
 

60 % 173€ 

87 -150h/kk 80 % 231€ 

yli 150h/kk 100 % 289€ 

 



 

3. Lapsen vapaat ja loma-ajat 

- Vanhemman/huoltajan vapaa- ja lomapäivät ovat myös lapsen vapaa- ja lomapäiviä. Lap-

sen hyvinvoinnin näkökulmasta lapsi tarvitsee vapaapäiviä varhaiskasvatuksesta. Lisäksi 

lapselle huoltajan vapaa- ja lomapäivät ovat tärkeitä yhdessäolon hetkiä perheen kesken. 

- Vuorohoidossa olevalla lapsella tulee olla kalenterikuukaudessa vähintään 8 vapaapäivää ja 

suunnitelma ko. vapaapäivien toteutumisesta kirjataan vuorohoidon sopimukseen. 

-  Juhlapyhinä (pääsiäinen, juhannus ja joulu) vuorohoitopäiväkoti on kiinni. Juhlapyhien ai-

kana varhaiskasvatuksen tarpeesta on mahdollista keskustella perhekohtaisesti päiväkodin 

johtajan kanssa. 

- Lapsella tulee olla vähintään kahden viikon pituinen yhtäjaksoinen lomajakso vuodessa. 

- Vanhempia/huoltajia tiedotetaan aina erikseen kesäajan hoitojärjestelyistä. 

 

4. Ruokailut vuorohoidossa 

 Aamupala klo. 8/8.30 

 Lounas klo. 11/11.30 

 Välipala klo. 14/14.30 

 Päivällinen klo. 17.30 

 Iltapala klo. 19.30 
 
 

- Lapselle tarjotaan hänelle varattuun varhaiskasvatusaikaan sisältyvät ateriat ja lapselle joka 

on ko. aikana paikalla. Mikäli vuorohoidon ruokailuajat eivät sovi lapsen hoitoaikoihin, huo-

lehtivat huoltajat lapsen ruokailusta kotona. 

- Varhaiskasvatukseen tuonti- ja hakuaikoihin liittyvistä asioista sovitaan vanhem-

man/huoltajan kanssa, huomioiden lapsen etu, lapsen ikä sekä lapsen yksikölliset tarpeet.    

 

 

 

 

 

 


