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Vuorohoidon linjaukset Uuraisten varhaiskasvatuspalveluissa 
 

Varhaiskasvatuslain (540/2018, §5) mukaan, kunnan tulee järjestää varhaiskasvatusta 
siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 
Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä 
vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. 
Uuraisilla vuorohoitoa järjestetään Pikkulan päiväkodissa. Vuorohoitoa järjestetään tar-
peen mukaan iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä.  
Vuorohoitoa tarvitsevien perheiden varhaiskasvatuspäätökseen kirjataan palveluntar-
peeksi vuorohoito. Asiakasmaksut peritään voimassa olevien perusteiden mukaisesti.  
 

1. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, mutta hoitoa tarjotaan tarpeen mukai-
sesti.  

2. Vuorohoitoa on klo 18.00–06.00 tapahtuva hoito sekä viikonloppu- että yöhoito.  
3. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Tilapäi-

sestä vuorohoidon tarpeesta neuvotellaan aina tapauskohtaisesti.  
4. Lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Varhaiskasvatus saa pää-

sääntöisesti kestää enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta 
vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto on lapsen tarpeen mukainen. Esiopetusaika 
lasketaan mukaan lapsen hoitopäivän pituuteen.  

5. Hoitoajat tulee ilmoittaa etukäteen edellisen viikon maanantaihin klo 12.00 men-
nessä. Työntekijöiden työvuorolistat laaditaan kolmen viikon jaksoissa, ja ne tu-
lee ilmoittaa työntekijöille viimeistään viikkoa ennen.  

6. Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat huoltajat ovat työssä tai opiskelussa 
sekä yövuoron jälkeen huoltajan/huoltajien nukkumisajan.  

7. Huoltajien lomilla ja vapaapäivinä ei vuorohoitoa järjestetä. Näinä päivinä lapsi 
voi olla läsnä pääsääntöisesti klo 8–16 välillä.  

8. Päivällinen tarjotaan klo 17.30 lapsille, jotka ovat tuolloin hoidossa. 
9. Iltapala tarjotaan klo 19.30/20.00 lapsille, jotka ovat tuolloin hoidossa.  
10. Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon tulee pääsääntöisesti hakea klo 22.00 mennes-

sä. Lapsille tulee taata riittävä yöuni.  
11. Yöhoitoon saapuvien lasten tulee saapua hoitoon klo 21.00 mennessä (alle 3-

vuotiaat klo 20.00 ja yli 3-vuotiaat klo 21.00).  
12. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Esiopetusikäinen lapsi, joka tar-

vitsee esiopetuksen lisäksi vuorohoitoa, osallistuu pääsääntöisesti oman ryh-
mänsä esiopetukseen. Hoitopäivän pituudet ja pitkien hoitopäivien määrässä tu-
lee kuitenkin aina huomioida lapsen oikeus riittävään lepoon.  

13. Juhlapyhinä (Uudenvuoden päivä, pitkäperjantai, vappupäivä, juhannuspäivä, it-
senäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja Tapaninpäivä) vuorohoitoa tarjotaan 
vain siinä tapauksessa, ettei perhe pysty hoitoa muulla keinoin järjestämään. 
Muina arkipyhinä (loppiainen, 2. pääsiäispäivä, helatorstai, juhannusaatto) vuo-
rohoito järjestetään yleisten periaatteiden mukaisesti.  

14. Jos säännöllisen vuorohoidon tarve päättyy, lapselle voidaan järjestää varhais-
kasvatuspaikka toisesta päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Vuorohoitoyksik-
köön etusija on niillä lapsilla, jotka tarvitsevat säännöllisesti poikkeavaa hoitoai-
kaa. 

 
 
Valmistelu: varhaiskasvatusjohtaja Sanna Satosaari puh.0400 796 553. 
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Peruspalvelujohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta vahvistaa vuorohoitoa koskevat lin-
jaukset.    
 
Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
Toimenpiteet: Tiedoksi: varhaiskasvatus. 

 


