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VUOROHOIDON PERUSTEET JA LINJAUKSET VARHAISKASVATUKSESSA 1.9.2019 

ALKAEN 

 

Saarijärvellä päiväkotien aukioloaika on pääsääntöisesti klo 6.00–17.15 ja 

vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvan tarpeen mukaan klo 6.00–18.00. 

Pylkönmäen päiväkodissa järjestetään tarvittaessa jatkettua hoitoaikaa (aamuisin) 

klo 5.15–18.00.  

 

Vuorohoito on klo 18.00–6.00 ja/tai viikonloppuna tarjottavaa varhaiskasvatusta. 

Iltahoitoa järjestetään klo 18.00–22.00 ja yöhoitoa klo 22.00–6.00. Vuorohoito on 

Saarijärvellä keskitetty Sivulan päiväkotiin. 

 

Vuorohoitoa tarjotaan huoltajan opiskelusta tai työstä johtuvan säännöllisen 

tarpeen mukaan. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoidon 

tavoitteena on tarjota turvallista, monipuolista ja lapsen kehitystasoa vastaavaa 

varhaiskasvatusta. 

 

Lasten hoitoaika ja hoitoajoista ilmoittaminen 

 

 Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin tai 

päätoimisen opiskelun kontaktiopintoihin tai työharjoittelun työvuoroihin 

 Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä 

yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan enintään klo 15.00 saakka 

 Vanhempien vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairaslomalla ei tarjota 

vuorohoitoa. Näinä päivinä lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa perustellun 

tarpeen mukaan klo 8.00–15.00 (arkisin) 

 Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa etukäteen 3 viikon jaksoissa keskiviikkoon 

klo 24.00 mennessä (11 päivää ennen kyseessä olevan hoitoaikajakson 

alkua). Hoitoajat ilmoitetaan sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän Daisyn 

kautta.  

 Muutoksia jo ilmoitettuihin hoitoaikoihin voi tehdä mahdollista 

muutosajankohtaa edeltävän viikon maanantaihin klo 12.00 saakka. Sen 

jälkeen tuleviin hoitoajan ilmoituksiin/muutoksiin ei sitouduta. Hoitoaikojen 

peruuntumisesta ja muutoksista on ilmoitettava välittömästi. Sama koskee 

myös tilapäisen vuorohoidon tarvetta.  

 

Tilapäinen vuorohoito 

 

 Jos lapselle tarvitaan huoltajan opiskelusta tai työstä johtuen vuorohoitoa, 

jonka tarve ei ole säännöllinen, on mahdollista hakea tilapäistä vuorohoitoa.  

Tilapäistä vuorohoitoa voidaan tarvita esimerkiksi silloin, jos lapsen toinen 

huoltaja on säännöllisessä vuorotyössä ja toisella huoltajalla on opiskeluun 

liittyvä työharjoittelu vuorotyönä. Tai jos perheen ainoalla aikuisella on 

työmatka. Akuuteissa tilapäistä vuorohoitoa voidaan tarjota harkinnan  
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mukaan (jos päiväkoti on auki ja siellä on riittävästi henkilökuntaa eikä se 

aiheuta muutoksia vahvistettuihin työvuoroihin). Tilapäistä vuorohoitoa 

haetaan Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän kautta. 

 

Ruokailut vuorohoidossa 

 

 Aamupala tarjotaan vuorohoidossa niille lapsille, jotka ovat päiväkodissa klo 

8.00–8.30 

 Lounas tarjotaan niille lapsille, jotka ovat päiväkodissa klo 11.00–12.00 

 Välipala tarjotaan niille lapsille, jotka ovat päiväkodissa klo 14.00–14.30 

 Lisävälipala (leipä, maito) tarjotaan niille lapsille, jotka ovat päiväkodissa klo 

17.15 jälkeen, mutta joille ei ole varattu vuorohoitoa 

 Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika vuorohoidossa jatkuu 

17.30 jälkeen 

 Iltapala tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika vuorohoidossa jatkuu klo 

19.30 jälkeen 

 

Vuorohoidon päättyminen 

 

 Jos vuorohoidon tarve päättyy, lapselle järjestetään paikka toisesta 

ryhmästä, yksiköstä tai perhepäivähoidosta. 

 Jos lapselle sovittu toiminta-aikatarve muuttuu, muutosilmoitus tehdään 

sähköisesti Daisy-toiminnanohjausjärjestelmässä. 

 Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kokonaan sähköisesti Daisy-

toiminnanohjausjärjestelmässä. 

 

 


