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1 Oikeus vuorohoitoon ja vuorohoidon järjestäminen Kemijärven varhaiskasvatuspalveluissa 

Varhaiskasvatuslaki 540 /2018 13 § 

 

”Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai 

perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka 

tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. ” 

 

Vuorohoidon järjestäminen Kemijärven varhaiskasvatuspalveluissa 

 

Vuorohoito on klo 18:00 – 06:00 välillä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Vuorohoito on keskitetty Jy-

välänpuiston päiväkotiin, jossa on kaksi (2) vuorohoitoryhmää. Päiväkoti on avoinna viikon jokai-

sena päivänä ja tarvittaessa ympäri vuorokauden. 

 

Vuorohoitoryhmät vastaavat lapsen epäsäännölliseen hoidontarpeeseen, mikä johtuu huoltajien 

säännöllisestä vuorotyöstä.  Vuorohoidon tarve arvioidaan aina tilannekohtaisesti, eikä siihen ole 

subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Lapsi voi olla vuorohoidossa, kun perheen molemmat huol-

tajat tai yksinhuoltajavanhempi ovat työvuorossa tai yövuorojen jälkeen nukkumassa klo 15 asti. 

 

Varhaiskasvatuspäällikkö varmistaa huoltajalta/huoltajilta lapsen vuorohoidon tarpeen ennen kuin 

tekee sijoituspäätöksen vuorohoitoryhmään. Vuorohoidon tarpeen päätyttyä lapselle järjestetään 

varhaiskasvatuspaikka toisesta päiväryhmästä kuin vuorohoitoryhmästä. 

 

Äkillistä/tilapäistä vuorohoitoa voidaan tarjota vain, mikäli vuorohoitoryhmissä on muitakin lapsia 

hoidossa, eikä se aiheuta muutoksia henkilökunnan työvuoroihin. 

 

Huoltajien loma- ja vapaapäivät eivät oikeuta vuorohoitoon. 

Jos lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen muun kuin huoltajan työaikana (vapaapäivä, loma, sairaus-

loma) suositellaan sen tapahtuvan arkisin klo 8- 16 välillä lapsen omassa vuorohoitoryhmässä. 

 

Vuorohoitoryhmissä seurataan vuorohoidon käyttöä ja päiväkodin johtaja pyytää tarvittaessa toi-

mittamaan työnantajan ilmoittamat työvuoroluettelot. Jos säännöllistä vuorohoidon tarvetta ei 

ole kolmen kuukauden tarkastelujaksolla tai tarve päättyy, lapsi vaihtaa päiväryhmään. Päätöksen 

siirtymisestä ja toteutumisajankohdasta tekee varhaiskasvatuspäällikkö. 

 

Toiminnassa pääpainona on johdonmukainen ja lapsen tarpeista lähtevä pedagoginen suunnittelu, 

toiminnan toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on se, 

että poikkeavista hoitoajoista huolimatta lapsen varhaiskasvatus on varhaiskasvatustoimintaa oh-

jaavien asiakirjojen mukaista ja etenee suunnitelmallisesti. Vuorohoitoryhmien koko henkilöstö 

toteuttaa pedagogista toimintaa, joka pohjautuu lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin ja paikalli-

seen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Iltaisin ja viikonloppuisin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat 



toteuttavat ryhmälle laadittua viikkosuunnitelmaa. Suunnitelmassa korostuu lapsilähtöinen toi-

minta. 

 

2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 

Varhaiskasvatuksessa käytetään hoitoaikojen ilmoittamiseen sähköistä eAsiointi-sivustoa. Hoitoai-

kojen varaaminen auttaa huoltajaa seuraamaan varattujen tuntien määrää ja todellista käytettyä 

hoitoaikaa. Päiväkodin työntekijät näkevät omassa järjestelmässään huoltajien varaamat hoitoajat 

ja näin ollen tietävät, milloin kukin lapsi on paikalla. 

 

Äkillistä/tilapäistä vuorohoitoa voidaan tarjota vain, mikäli vuorohoitoryhmissä on muitakin lapsia 

hoidossa, eikä se aiheuta muutoksia henkilökunnan työvuoroihin. Tällöin huoltaja/huoltajat voivat 

ottaa asiasta suoraan yhteyttä päiväkodin johtajaan. 

 

3 Esiopetus vuorohoidossa 

Vuorohoitoryhmissä ei järjestetä erikseen esiopetusta. Ryhmien esiopetusikäiset lapset osallistu-

vat Jyvälänpuiston päiväkodin esiopetusryhmissä toteutettavaan esiopetukseen. Järjestäminen 

vaatii suunnitelmallisuutta sekä tiivistä yhteistyötä vuorohoitoryhmän ja esiopetusryhmän varhais-

kasvatuksen opettajien kesken, jotta lapsen oikeus esiopetukseen toteutuu. 

 

4 Koululaiset vuorohoidossa 

Ensimmäisen luokan oppilaille voidaan harkinnanvaraisesti tarjota vuorohoitoa, mikäli se on alle 

kouluikäisten lasten sijoitusten jälkeen mahdollista ja sen katsotaan lapsen edun kannalta tarpeel-

liseksi. Koululaisille vuorohoitoa järjestetään arkisin, koulujen loma-aikoina sekä tarpeen mukaan 

viikonloppuisin. Hakemus tehdään perusteluineen eAsioinnin kautta. Varhaiskasvatuksesta peri-

tään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen maksu. 

 

5 Ruokailu vuorohoidossa 

Lapselle tarjotaan ateriat ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisesti. Aamupala tarjotaan klo 8-8.30 vä-

lisenä aikana, lounas klo 10.30-11.30, välipala klo 13.30-14.15, päivällinen klo 17.00-17.30, iltapala 

klo 20-20.30. Lapsille tarjotaan yksi xylitol- pastilli lounaalla ja päivällisellä, huoltajat voivat halu-

tessaan tuoda lapselle lisäksi omat pastillit, jotka tarjoillaan huoltajien ohjeen mukaisesti myös 

muilla aterioilla. 

 

Henkilöstön esimerkkiruokailu tapahtuu lapsiryhmän kanssa. Työntekijälle kuuluu yksi esimerk-

kiateria työvuoron aikana. 

 

Toimintaperiaatteet tulevat voimaan 1.6.2021 alkaen. 


