
 

  

 
 
 
 
 Varhaiskasvatuksen vuorohoitolinjaus 1.12.2019 alkaen 
 
 
 Vuorohoidon järjestäminen 
 

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä päiväkoti Euranrinki-
lässä. Vuorohoitoa on kello 18.00–5.30 välillä tapahtuva varhaiskasvatus ja / tai viikonlop-
puna tapahtuva varhaiskasvatus. Iltaisin vuorohoitoa järjestetään klo 22.15 asti, jonka jäl-
keen hoito jatkuu tarvittaessa yöhoitona, ja lapsi jää yöksi päiväkotiin. 
 
Ympärivuorokautista varhaiskasvatusta järjestetään kaikkina vuorokaudenaikoina ja kaik-
kina viikonpäivinä. 

 
 Oikeus vuorohoitoon 
 

Vuorohoitoa on järjestettävä lapselle, joka tarvitsee sitä huoltajan työssäkäynnin tai opiske-
lun vuoksi. Harrastustoiminta tai sen ohjaaminen ei oikeuta vuorohoitoon, mikäli se ei ole 
huoltajan päätyö. Täten vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoa haettaessa 
on aina toimitettava työnantajan todistus huoltajien vuorotyöstä.    
 
Vuorohoidon tarve voi syntyä huoltajien säännöllisestä ja jatkuvasta vuorotyöstä tai sen kal-
taisesta työstä tai opiskelusta. Vuorohoidossa lasten läsnäoloajat varhaiskasvatuksessa 
perustuvat lähtökohtaisesti huoltajien työvuoroihin. Lapsi voi olla vuorohoidossa, kun 
molemmat huoltajat ovat työssä sekä lisäksi yövuoron jälkeen huoltajien nukkumisajan. Muut 
lastenhoidon tarpeet tulee järjestää muulla tavalla.  
 
Lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta myös vuorohoidossa oleva lapsi tarvitsee vapaapäiviä 
varhaiskasvatuksesta. Jos lapsella on viikonloppuhoidon tarvetta, tulee hänellä olla viikolla 
korvaavat arkivapaat. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja 
siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).   

 
Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan vuorohoidon tarpeeseen liittyvistä muutoksista 
(esim. työssä/perhesuhteissa tapahtuvat muutokset).  Jos vuorohoidon tarve päättyy, järjes-
tetään lapselle varhaiskasvatuspaikka toisesta päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Lapsen 
siirtämisestä toiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, sekä siirron toteuttamisajankohdasta 
päättää varhaiskasvatuksen järjestäjä. Lapsen huoltajien kanssa keskustellaan asiasta en-
nen ko. päätöksen tekemistä. 
 
Jos perheellä on työstä tai opiskelusta johtuen satunnaista hoidontarvetta iltaisin, öisin tai 
viikonloppuisin, on heillä mahdollisuus neuvotella tilapäisestä vuorohoidon järjestämisestä 
ympärivuorokautisessa päiväkodissa. Jos lapsella on viikonloppuhoidon tarvetta, tulee hä-
nellä olla viikolla korvaavat arkivapaat.  
 
 
 



 

  

 
Vuoropäiväkodissa järjestetään pääsääntöisesti vuorohoitoa.  Mikäli lapsella on tarvetta vuo-
rohoitoa täydentävään varhaiskasvatukseen, voidaan tämä varhaiskasvatus järjestää mah-
dollisuuksien mukaan muussa kuin vuoropäiväkodissa. 

 
Esiopetus vuorohoidossa 
 
Vuorohoitoa tarvitsevan lapsen esiopetus järjestetään päiväkoti Euranrinkilässä.  Esiopetus 
toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetusaika on pääsääntöisesti 
klo 9-13.  Tarvittaessa mahdollisuus esiopetukseen osallistumiseen järjestetään myös ilta-
päivisin.  Esiopetusta ei järjestetä viikonloppuisin.  

 
Vuorohoidon käytännöt 
 
Huoltajien on toimitettava voimassa olevat työvuorolistat vuorohoitoyksikköön.  Työ-
vuorolistojen puuttuessa, voidaan vuorohoidon tarve kyseenalaistaa.  Pääsääntöisesti 
hoitoaika on huoltajien työaika ja työmatkaan tarvittava aika, muussa tapauksessa asiasta 
keskustellaan perhekohtaisesti mm. lapsen ikä ja kehitystarpeet huomioiden. 
 
Perheellä ei ole automaattisesti oikeutta suunniteltuun ilta -tai viikonloppuhoitoon huoltajan  
sairauden takia.  Asiasta keskustellaan tapauskohtaisesti. 
 
Henkilökunnan työvuorot laaditaan huoltajien sähköisen hoitoaikojen ilmoittamisen 
perusteella. Määräajan jälkeen ilmoitetut tarpeet pystytään huomioimaan ainoastaan, 
mikäli se henkilökunnan vahvistettujen työvuorojen mukaan on mahdollista. Muuttu-
neista varhaiskasvatusajoista ja työvuoron muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi päiväko-
tiin. Sama koskee myös tilapäisen vuorohoidon tarvetta. 
 
Linjauksilla varmistetaan varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen henkilöstömäärä sekä 
työehtosopimusmääräysten toteutuminen henkilökunnan työaikajärjestelyissä.  Myös ruoka 
tilataan yksikköön lasten ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisesti.  
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Euran kunnan Sivistyslautakunta 
 
 

 


