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VUOROPÄIVÄHOIDON PERUSTEET
Opetus- ja kasvatuslautakunta 30.9.2015 § 81
Vuorohoidon tarkoitus ja tavoite
Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautinen päivähoito on tarkoitettu lapsille, joilla
on päivähoidon tarve klo 18.00 – 06.00 välillä.
▪

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusta on mahdollisuuksien mukaan
järjestettävä vanhempien tai muiden huoltajien toivomassa muodossa.
▪

Vuorohoitoa tarjotaan lähtökohtaisesti molempien vanhempien vuorotyöstä tai ilta-opiskelusta johtuen, esim. harrastus ei edellytä lapsen
vuorohoitoa.

▪

Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille.

▪

Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin.

▪

Lapsen yksilöllinen tuen tarve arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Ko. asiat kirjataan
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan/ HOJK:aan.

Vuorohoidon tavoitteena on tarjota lapselle monipuolista päivähoitoa, kasvatusta
ja opetusta. Erityistä huomiota kiinnitetään perusturvallisuuden luomiseen sekä
viikko- ja vuorokausirytmin hahmottamiseen.
Aukioloaika
Vuorohoito on kello 18.00 – 06.00 välillä tapahtuvaa hoitoa ja/tai viikonloppuhoitoa.
▪

Iltahoidolla tarkoitetaan 18.00 – 22.00 järjestettävää hoitoa.

▪

Ympärivuorokautista varhaiskasvatusta tarjotaan maanantaista sunnuntaihin 24 tuntia vuorokaudessa.

▪

Ilta- ja ympärivuorokautista varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen esiopetusaika on maanantaista – perjantaihin klo 8.40 – 12.30 ja lisäksi
klo 13.00 – 16.50.

Lasten hoitoaika ja hoitoajoista ilmoittaminen
▪

Vanhempien vapaa/lomapäivät ovat myös lapsen vapaa/lomapäiviä.

▪

Vanhempien sairaslomalla ei tarjota vuorohoitoa. Lapsi voi tulla hoitoon
sopimuksen mukaan klo 9.00 – 18.00 välisenä aikana kuitenkin yhteensä 6 tuntia

▪

Lapsen vanhemman tulee tehdä sähköinen varaus edellisen viikon
maanantaihin klo 24.00 mennessä, sen jälkeen tuleviin hoitoajan muutoksiin ei sitouduta. Äkillistä hoitoajan mahdollisuutta voi tiedustella
hoitopaikasta.

▪

Lapsen hoitoaika määritellään vanhempien työvuoron mukaan. Hoitoaika alkaa n. ½ tuntia ennen työvuoron alkua ja päättyy samoin.

▪

Jos vuorohoidon tarve päättyy, järjestetään lapselle päivähoitopaikka
muualta kuin vuorohoitoryhmästä.

▪

Kaikkien vanhempien kanssa tehdään lapsen hoitoa koskeva sopimus.

Seuraavilla järjestelyillä on tavoitteena taata lapselle riittävä yöuni ja selkeä
päivärytmi.
▪

Ensimmäiset lapset voivat tulla vuorohoitoon klo 5.20.

▪

Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee pääsääntöisesti hakea
klo 22.30 mennessä. Tästä poikkeavasta hoitoajasta neuvotellaan
perhekohtaisesti.

▪

Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon klo 21.00 mennessä.

Lapsi voi olla hoidossa kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron
jälkeen vanhempien nukkumisajan klo 15.00 asti.
Ruokailu vuorohoidossa
Lapsen ruokailutilanteiden rauhoittamiseksi ja henkilökunnan riittävyyden
varmistamiseksi tulee huomioida seuraavaa:
▪

Aamupala tarjotaan vuorohoidossa niille lapsille, jotka vanhempien
työvuorojen mukaan ovat hoidossa ennen klo 8.30.

▪

Lounas tarjotaan aamuvuoron lapsille, joiden hoidon tarve sijoittuu
klo 11.00 – 11.30 väliselle ajalle.

▪

Välipala tarjotaan klo 14.00 jälkeen.

▪

Päivällinen tarjotaan niille iltavuoron lapsille, joiden hoitoaika jatkuu
klo 17.30 jälkeen.

▪

Jos hoito päättyy klo 17.00 – 17.30 välillä, tarjotaan lapsille esim.
leipää ja maitoa.

▪

Iltapala klo 19.30

Voimaantulo
Tämä toimintaohje on voimassa 1.9.2015 alkaen.

