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Lasten vuorohoito on kello 18.00 – 6.00 tapahtuvaa hoitoa ja/tai viikonloppuhoitoa. 

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoa tarjotaan vanhempien, huoltajien 

tai avio- ja avopuolisoiden päätoimisesta työstä, yrittäjyydestä tai opiskelusta johtuvan tar-

peen mukaan lukuun ottamatta sulkuaikoja. 

 

Vuorohoitoa tarjotaan pääsääntöisesti päivähoitoikäisille lapsille. Kouluikäisten vuorohoito 

on harkinnanvaraista ja on tarkoitettu ensisijaisesti yksinhuoltajien tai erityistä tukea tarvit-

seville lapsille ensimmäisenä kouluvuotena, muusta tarpeesta neuvotellaan perhekohtai-

sesti. 

 

Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Tilapäistä vuoro-

hoitoa voidaan tarjota vain, mikäli vuorohoitoyksikkö on auki säännöllistä vuorohoitoa tar-

vitsevien lasten vuoksi eikä se aiheuta henkilökunnan työvuoroihin muutoksia. 

 

Jos vuorohoidon tarve päättyy, järjestetään lapselle mahdollisesti päivähoitopaikka päivä-

kodista tai perhepäivähoidosta. 

 

JUHLAPYHÄT: 

 

 Jouluaattona vuorohoitoyksiköt suljetaan kello 15 ja avataan tarvittaessa tapanin-

päivän aamuna. Joulupäivänä yksiköt ovat suljettu. 

 Juhannusaattona vuorohoitoyksiköt suljetaan kello 15 ja avataan tarvittaessa ju-

hannusviikonlopun sunnuntaiaamuna. Juhannuspäivänä yksiköt ovat suljettu. 

 Juhla-aikoina (uusivuosi, pääsiäinen, helatorstai, vappu, itsenäisyyspäivä) sekä öi-

nä ja viikonloppuina vuorohoitoa järjestetään jommassakummassa vuorohoitoyksi-

kössä tarpeen mukaisesti. 

 

HOITOAJAT: 

 

 Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat samassa taloudessa asuvien vanhempi-

en, huoltajien tai avio- ja avopuolisoiden päätoimisesta työstä, yrittäjyydestä tai 

opiskelusta johtuviin työaikoihin.  

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

jälkeen vanhempien nukkumisajan enintään klo 16 saakka. 

 Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen hoitoajat Daisy- järjestelmään etukäteen niin pitkäl-

tä jaksolta kuin työajat ovat tiedossa, vähintään viikon jaksoissa. 



 Tulevan viikon hoitoajat on ilmoitettava Daisy -järjestelmään hoitoviikkoa edeltävä-

nä maanantaina klo 12 mennessä. Tämän jälkeen tulevien hoitoaikojen muutoksiin 

ei sitouduta. 

 Vanhempien vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairaslomalla ei tarjota vuorohoitoa. 

Vanhempien vapaa/lomapäivät ovat myös lapsen vapaa/lomapäiviä. 

 Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee pääsääntöisesti hakea klo 22.30 mennessä. 

Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon pääsääntöisesti klo 21.30 mennessä. 

Näistä poikkeavista tulo-/hakuajoista neuvotellaan perhekohtaisesti. 

 

Hoitopäivät vuorohoidossa muodostuvat seuraavasti: 

- enintään 10 tuntia = 1 hoitopäivä 

- 10 – 20 tuntia = 2 hoitopäivää 

- 20 - = 3 hoitopäivää jne. 

 

RUOKAILU: 

 Aamupala tarjotaan klo 8.00–8.30. 

 Lounas tarjotaan niille lapsille, jotka ovat hoidossa kello 11.00–11.30 

 Välipala tarjotaan niille lapsille, joiden hoito jatkuu kello klo 14.00 jälkeen 

 Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu kello 18.15 jälkeen 

 Kaikille, joiden hoidontarve päättyy klo 18 mennessä, tarjotaan kevyt välipala. 

 Iltapala tarjotaan lapsille, joiden hoidon tarve jatkuu kello 19.30 jälkeen 

 

 Tarkemmat yksikkökohtaiset ruokailuajat saatavissa hoitopaikasta 

Mikäli vuorohoidon ruokailuajat eivät sovi lapsen hoitoaikoihin, huolehtivat vanhemmat 

lapsen ruokailusta. 

 

 

Lisätietoja perhepäivähoidon ohjaaja, puh. 044 728 8307 


