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Vuorohoidon käytännön periaatteet ovat olemassa, jotta toiminta olisi mahdollisimman toimivaa. 

Vuorohoidon perustana toimii varhaiskasvatussuunnitelma, ja pyrimme aina miettimään lapsen etua. 

Keskustelle mielellämme huoltajien kanssa.  

 

Milloin ja missä vuorohoitoa järjestetään?  

• Tarpeen ja varauksen mukaan Alma päiväkodissa, kaikkina aikoina paitsi arkisin 

06.30-17.00, jolloin lapsi osallistuu päiväsaikaan järjestettävään varhaiskasvatukseen.  

• Päiväkoti Almassa vallitsee yörauha klo 22.30 – 05.00, silloin lapsia ei tuoda eikä 

haeta vuorohoidosta. Kello 22.30 jälkeen kyseessä on yöhoito. Lapsille taataan 

rauhallinen yöuni. 

• Päiväkodissa on ruokailuun ja nukkumiseen rutiinit jotka ovat suunniteltuja lapsen 

parasta ajatellen. Henkilökunta keskustelee mielellään huoltajien kanssa päiväkodin ja 

kodin välisestä siirrosta.  

 

Kenellä on oikeus vuorohoitoon?  

• Ne lapset joiden hoitotarve perustuu molempien tai ainoan huoltajan vuorotyöhön 

tai ammattiin opiskeluun liittyvään tarpeeseen. Päiväkoti voi kerätä huoltajien 

työvuorolistat joka vahvistaa hoitotarpeen.  

• Jotta lapsi saa osallistua vuorohoitoon, ajat tulee varata Päikyn kautta ajoissa.  

• Vuorohoitoa ei järjestetä henkilökohtaisista syistä, kurssitoiminnan, harrastuksen tai 

vastaavan syyn takia.  

• Oikeus vuorohoitoon päättyy toisen vuosiluokan jälkeen   

 

Koska ja miten varaan ajat päikyssä?  

• Ajat tulee varata Päikyn kautta 8 päivää ennen alkavaa viikkoa (Päikky menee 

lukkoon sunnuntaina kello 23)  

• Jos huoltajalla on yövuoro lapsi voi jäädä varhaiskasvatukseen 8 h huoltajan 

työvuoron päättymisestä jotta huoltaja saa levätä yövuoron jälkeen. 

• Varaus on tärkeä jotta päiväkodissa on riittävä henkilökuntamäärä, ja ruokatilaus on 

riittävä.  

• Myös vuorohoito on pedagogista toimintaa, ja on tärkeää että lasten ajat ovat 

tiedossa etukäteen, jotta toimintaa voidaan suunnitella.  

 



 

 

Jos unohdan varata hoitoajat?  

• Jos hoitoaikoja ei ole varattu ajoissa emme voi taata että vuorohoitoa järjestetään. 

Henkilökuntaa suunnitellaan varausten perusteella. Kiireellisissä tapauksissa hoidon 

järjestämisen vastuu on perheellä, mutta tarvittaessa päiväkodin johtajan kanssa voi 

keskustella vaihtoehdoista.  

 

Voiko lapsi olla vuorohoidossa kun huoltajalla on vapaapäivä?  

• Jos yhdellä tai molemmilla huoltajilla on vapaapäivä lapsi voi osallistua 

varhaiskasvatukseen arkipäivisin (6.30-17.00) mutta ei vuorohoitoon.  

• Vuorohoitoon osallistuvilla lapsilla tulee olla noin 8 päivää vapaata joka kuukausi, 

kaikki lapset tarvitsevat vapaapäiviä perheensä kanssa.  

• Lapsilla on oikeus vähintään yhteen pidempään lomaan, esimerkiksi silloin kun 

huoltajalla on lomaa.  

• Toivomme aina lapsen parasta, ja keskustelemme mielellämme lapsen ajoista 

huoltajien kanssa, jotta löydämme parhaimman mahdollisen ratkaisun perheelle.  

 

Jos huoltaja on kotona sairauden takia, voiko lapsi osallistua vuorohoitoon?  

• Jos huoltaja jää kotiin oman sairauden tai sairaan sisaruksen hoidon takia, lapsi voi 

osallistua varhaiskasvatukseen arkipäivisin (06.30-17.00) mutta ei vuorohoitoon, 

vaikka varaus olisi tehty etukäteen. Muutoksesta tulee ilmoittaa päiväkotiin heti. 

Vuorohoitoa järjestetään vain silloin kun ainoa tai molemmat huoltajat ovat töissä tai 

opiskelevat ammattiin.  

 

Jos työaikani muuttuvat?  

• Jos huoltajan työaika muuttuu tämän pitää aina tarkistaa päiväkodin kanssa, jos 

muutos on mahdollinen. Emme voi taata hoitoajan muutosta vuorohoidossa, jos 

henkilökuntaa ei ole paikalla.  

 

Mitä jos emme tarvitse vuorohoitoa vaikka varaus on tehty?  

• Jos lapsi sairastuu ja jää sen takia kotiin toivomme tästä ilmoituksen päiväkotiin heti.  

• Jos lapsi ei tarvitse vuorohoitoa, vaikka on varattu, päiväkodin on saatava tieto 

etukäteen, mielellään muutama päivä ennen ajankohtaa.  

• Vuorohoitoon on voitu varata henkilökuntaa vain yhden lapsen takia, ja jos lapsi ei 

tarvitse hoitoa henkilökunta on turhaan paikalla. 


