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Vuorohoidon periaatteet Sievin varhaiskasvatuspalvelut 1.9.2022 alkaen 

1. Oikeus vuorohoitoon 

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

päivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä 

vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 13 §).  

- Vuorohoitoa järjestetään Linnunlaulun päiväkodissa osoitteessa Juolukkatie 10 (Peipposten ryhmä). 

- Lapsella voi olla vuorohoidossa, mikäli perheen huoltajien yhtäaikaisesta ja säännöllisestä työstä tai 

opiskelusta johtuen lapsen hoitoajat ajoittuvat aikaiseen aamuun, ennen klo 6.00 tai myöhäiseen il-

taan klo 18.00 jälkeen, viikonloppuun tai yöhön. Huoltajan harrastustoiminta tai sen ohjaaminen ei 

oikeuta vuorohoitoon (perheellä tarkoitamme samassa taloudessa asuvia henkilöitä). 

- Vuorohoidon tarve arvioidaan aina tilannekohtaisesti, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta. Huolta-

jat toimittavat työnantajan todistuksen vuorotyöstä päiväkodin johtajalle. Työnantajan todistus-

lomake löytyy varhaiskasvatuksen verkkosivuilta. Tarvittaessa huoltajia pyydetään toimittamaan 

työnantajan ilmoittamat työvuoroluettelot.  

- Yksikössä seurataan vuorohoidon käyttöä ja vuorohoidon tarpeen päätyttyä lapselle järjestetään 

paikka päiväaikaan toimivasta lapsiryhmästä. 

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

henkilökuntaa, eikä se aiheuta muutoksia vahvistettuihin työvuoroihin.  

- Myös vuorohoidossa lapsen yksilöllinen tuen tarve arvioidaan ja tuki suunnitellaan yhdessä huolta-

jien, kasvattajien, VEO:n ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Lapsen tukeen liittyvät asiat 

kirjataan lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

2. Lapsen hoitoaika ja varhaiskasvatuspäivän pituus 

Varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta 

vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto on lapsen tarpeen mukainen (varhaiskasvatuslaki 9 §). 

- Lapsen hoitoaika perustuu huoltajien yhteen sovitettuihin työvuoroihin. Lapsi voi olla vuorohoidossa, 

kun perheen molemmat huoltajat/yksihuoltajavanhempi ovat työvuorossa ja yövuoron jälkeisenä 

nukkumapäivänä lapsi voi olla hoidossa klo 16 asti. 

- Lapsen hoitopäivän pituus saa olla enintään 10 tuntia, poikkeuksena ympärivuorokautinen hoito sekä 

huoltajan työvuoroihin perustuva erityinen tarve. Päiväkodissa seurataan edellä mainittujen suosi-

tuksien toteutumista.  

- Huoltajan ollessa poissa vuorotyöstä (esim. sairausloma, tilapäinenhoitovapaa), lapsi voi olla varhais-

kasvatuksessa arkipäivisin klo 9-15 välillä. 
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3. Hoitoaikavaraukset  

- Vuorohoitoa järjestetään ennalta sähköisessä järjestelmässä (DaisyFamily) ilmoitettujen hoitoaikava-
rausten perusteella. Hoitoajat on ilmoitettava viimeistään perjantaihin klo 12 mennessä sovittujen 
käytänteiden mukaisesti.  Määräaikaan mennessä tehdyt hoitoaikavaraukset toteutetaan. Sama kos-
kee myös tilapäisen vuorohoidon tarvetta.  
 

- Henkilökunnan työvuorot laaditaan huoltajien DaisyFamilyyn tekemien hoitoaikavaruksien tai pyy-

dettyjen työvuorolistojen perusteella. Määräajan jälkeen ilmoitetut muutokset tai tarpeet huomioi-

daan ainoastaan, mikäli se henkilökunnalle vahvistettujen työvuorojen mukaan on mahdollista. 

- Muuttuneista hoitoaikatarpeista ja työvuorojen mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa välittömäs-

ti päiväkotiin. Mikäli viikonlopun hoitoaikavaraus perutaan torstaihin klo 16 mennessä, peruttu päivä 

vapautuu käyttöön kuluvan kuukauden aikana.  

- Linjauksilla varmistetaan varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömäärä ja työehtosopimusmääräys-

ten toteutuminen henkilökunnan työaikajärjestelyissä.  

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

huoltajien kanssa sovittua kuukautista hoitotuntimäärää.  

4. Lapsen vapaat ja loma-ajat 

- Huoltajan vapaa- ja lomapäivät ovat myös lapsen vapaa- ja lomapäiviä. 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 vähin-

tään kahden viikon pituinen yhtäjaksoinen lomajakso vuodessa (vapaapäivien ja loman toteutuminen 

kirjataan vuorohoidon sopimukseen). 

-  Juhla- ja arkipyhinä (pääsiäinen, juhannus, joulu, itsenäisyyspäivä, loppiainen, vappu, helatorstai) 

vuorohoitopäiväkoti on kiinni. Juhla- ja arkipyhien varhaiskasvatuksen työperusteisista tarpeista voi 

keskustella perhekohtaisesti päiväkodin johtajan kanssa (huoltajia pyydetään toimittamaan työnan-

tajan laatima työvuoroluettelo).  

5. Ruokailut vuorohoidossa 

- Ateriat tarjotaan päiväkodin aikataulun mukaisesti niille lapsille, joiden varattuun varhaiskasvatusai-

kaan ilmoitetut ateria-ajat sisältyvät. 

 Aamupala alkaen klo. 8 

 Lounas alkaen klo. 11 

 Välipala alkaen klo. 14 

 Päivällinen alkaen klo. 17.30 

 Iltapala alkaen klo. 19.30 
 

- Varhaiskasvatukseen tuonti- ja hakuaikoihin liittyvistä asioista sovitaan huoltajan kanssa, huomioiden 

lapsen etu, lapsen ikä sekä lapsen yksikölliset tarpeet.    

 


