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VARHAISKASVATUKSEN VUOROHOIDON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 1.5.2018
ALKAEN

Vuorohoito on tarkoitettu auttamaan perheitä lapsen hoidon järjestämisessä vanhempien työn tai
opiskelun ajaksi. Vuorohoidon järjestämisen periaatteet koskevat iltahoidon järjestämistä suomen-
ja ruotsinkielisenä kunnallisena varhaiskasvatuspalveluna.

1) Taustalla oleva lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslaki

11 § : Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä
tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve
edellyttää. Päivähoitoa suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu.
(8.5.2015/580)

Asetus lasten päivähoidosta 4 § (3.6.1988/486)

Päivähoito järjestetään osapäivä- ja kokopäivähoitona. Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika saa
yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa ja osapäivähoidossa viisi
tuntia.

5 §: Päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä
paikallisen tarpeen mukaan.

Vuorohoitoon lapsella ei ole subjektiivista oikeutta. Subjektiivinen oikeus tarkoittaa, että kaikilla
alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen arkipäivisin päiväkotien normaalien
aukioloaikojen puitteissa, vaikka lasten vanhemmat tai toinen vanhempi olisi kotona. Kuitenkin
vuorohoidon järjestäminen perustuu aina kunnassa esiintyvään tarpeeseen ja on siten
tarveharkintaista palvelua, johon lapsella ei ole subjektiivista oikeutta.

2) Käsitteiden määritelmät

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä vuorohoito tarkoittaa lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen
ajoittumista päiväkotiyksiköiden aukioloaikojen (klo 6.00 – 18.00) ulkopuolelle.

SIVLTK  18.4.2018 § 41 Liite 2 
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Vuorohoitoa on lapsen hoito arkisin klo 18.00-6.00 välillä (iltaisin ja öisin) sekä viikonloppuisin
ja pyhäpäivinä.

Iltahoito: Iltahoitoa järjestetään perheille, jotka tarvitsevat vanhempien työn tai iltaopiskelun
vuoksi lapselleen hoitoa arki-iltaisin klo 18.00 – 22.00 välisenä aikana. Iltahoitoa tarjotaan
maanantaista perjantaihin (ei kuitenkaan arkijuhlapyhinä). Päivittäinen aukioloaika vaihtelee
vanhempien toimittamien hoitoaikailmoitusten mukaan. Päiväkoti suljetaan viimeistään klo 22.
Tarvittaessa pidetään auki klo 22.15.

3) Oikeus vuorohoitoon ja vapaa-päivät

 Vuoropäivähoitoon on oikeus lapsilla, joiden hoidontarve perustuu molempien huoltajien
tai ainoan huoltajan vuorotyöhön tai opiskeluun.

 Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille (ei satunnaisia
yksittäisiä iltoja). Vuorohoidon tarpeen kestosta keskustellaan tapauskohtaisesti ja tarpeen
mukaisesti.

 Vuoropäivähoidon tarpeen päättyessä lapsi siirretään päiväryhmään.

 Lapsen varhaiskasvatusajoissa tulee toteutua viikkovapaat, vapaapäivät ja loma –ajat
(viikkovapaa = kuukauden viikonloppuja ja pyhäpäiviä vastaava määrä)

 Lapsen varhaiskasvatuspäivien ja iltahoidon aikataulujen järjestämisessä huomioitava, että
lapsen päivittäinen hoitoaika saisi olla enintään 10 tuntia/vuorokausi.

Lapsen hoitoaika on huoltajan työaika + työmatkat, jotka sisältyvät varhaiskasvatuspäivän
pituuteen.

4) Vuorohoidon tavoitteet ja sisällöt

Vuorohoidon tavoitteena on tarjota lapselle monipuolista varhaiskasvatusta. Vuorohoidossa
noudatetaan Siuntion varhaiskasvatussuunnitelmaa. Vuorohoidossa erityistä huomiota
kiinnitetään perusturvallisuuden luomiseen iltahoidon aikana. Myös poikkeavalla ajalla
toimivassa varhaiskasvatuksessa toiminta suunnitellaan siten, että se edistää lapsen
kokonaisvaltaista kehitystä lapsen lähtökohdat ja yksilöllisyys huomioon ottaen.

Tavoitteena on henkilöstön ja huoltajien yhteistyönä tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia
mahdollisimman selkeällä päivärytmillä ja huomioon ottaen lapsen tarve lepoon ja riittävään
yöuneen.
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Vuorohoidon toimintaperiaatteena on, että varhaiskasvatuksen toiminta on joustavaa ja lasten
ikätasoa vastaavaa.

5) Vuorohoitoon hakeminen ja liitteet

Vuorohoidossa olevien lasten hoitoajat perustuvat samassa taloudessa asuvien huoltajien
työvuoroihin tai opiskeluaikoihin. Huoltajien säännöllisen vuorotyön tai opiskelun ajaksi lapselle
järjestetään vuorohoitoa, joka tulee osoittaa työnantajan tai koulutuksen järjestäjän antamalla
todistuksella. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa molempien vanhempien osalta kopio
työvuoroluettelosta tai kopio opiskelutodistuksesta, joiden mukaan määrittyy lapsen ilta- tai
vuorohoidon tarve.

Vuorohoitoon haetaan kunnallisella varhaiskasvatushakemuksella ja/tai muutoslomakkeella
(mikäli perheellä on jo varhaiskasvatuspaikka kunnallisessa toimintayksikössä). Vuorohoitopaikan
hakemisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin kunnalliseen ns. päivähoitopaikkaa hakiessa (4
kuukautta ennen tai vähintään 2 viikkoa ennen).

6) Sopimus hoitoajoista

Vuorohoitoa koskevasta varhaiskasvatuksen tarpeesta tulee ilmoittaa kirjallisesti 2 viikkoa
etukäteen varhaiskasvatuksen toimintayksikköön, jossa vuorohoito järjestetään (ilmoitustavasta
sovitaan yksikön kanssa).

Lapsen päiväkohtaiset hoitoajat vanhempien työ- ja opiskeluaikoineen ilmoitetaan Siuntion
kunnan lomakkeella / Lapsen varhaiskasvatusjärjestelyt iltahoidon aikana.

Vanhempien toimittamien hoitoaikojen perusteella vahvistetaan henkilökunnan työvuorolistat.
Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa.

Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairastumisen tai muun syyn vuoksi, tai hoitopäivä lyhenee
huomattavasti, pyydämme vanhempia ilmoittamaan siitä niin pian kuin mahdollista.

Huoltajien vapaa- tai lomapäivinä ei tarjota ilta-/vuorohoitoa. Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat
myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä. Suositeltavaa on, että lapsen tulisi
pääsääntöisesti saada viettää juhla-aika perheensä kanssa (joulu, pääsiäinen, juhannus). Myös
vuorohoidossa olevalle lapselle tulee taata perheen parissa keskimäärin 8 vapaapäivää
kuukaudessa.

Vanhempien harrastustoiminta ei edellytä vuorohoitoa.

Sovitut vuorohoidon hoitoajat kirjataan varhaiskasvatuksen palvelusopimukseen, joka tarkistetaan
aina hoidon tarpeen muuttuessa.

Kahden vuorokauden ajalle ajoittuvasta hoidosta tulee aina kaksi hoitopäivää.
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7) Ruokailut

Ennalta ilmoitettujen hoidontarpeiden mukaan tehdään lapselle ruokatilaukset. Lapsen ollessa
Iltahoidossa klo 18.00-22.00 välisenä aikana hänelle tarjotaan päivällinen ja iltapala.  Kunnan
varhaiskasvatuksen ruokapalvelut järjestetään ulkopuolisena ostettavana palveluna Fazer Amica.

8) Vuorohoidon päättyminen

Vuorohoidon päättyessä, lapselle osoitetaan uusi varhaiskasvatuspaikka, joka voi olla eri paikka,
kuin jossa vuorohoito järjestetty.

9) Vuorohoidon järjestämispaikat

Kunnassa keskitetään vuorohoidon järjestäminen yhteen suomenkieliseen ja yhteen
ruotsinkieliseen varhaiskasvatusyksikköön.

Vuorohoidon järjestämispaikat ovat kuntakeskuksessa, Aleksis Kiventie 1.

Suomenkielisenä: Jukolan päiväkoti

Ruotsinkielisenä: Lilla-Alexis Daghemmet

Toimintaperiaatteilla varmistetaan varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömäärä
lapsiryhmissä sekä noudatetaan KVTES:n määräyksiä henkilökunnan työaikajärjestelyissä.


