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VUOROHOITO
UUDESSAKAUPUNGISSA
VUOROHOIDON JÄRJESTÄMINEN

OIKEUS VUOROHOITOON

Vuorohoidolla tarkoitetaan klo 18.00 – 06.00
arkisin, viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä
annettavaa varhaiskasvatusta päiväkodissa.

Vuorohoitoon on oikeus niillä lapsilla, joiden tarve
perustuu molempien huoltajien tai ainoan
huoltajan vuorotyöhön tai opiskeluun liittyvään
tarpeeseen (esim. harrastus ei edellytä lapsen
vuorohoitoa). Vuorohoitoon ei ole subjektiivista
oikeutta.

Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa
laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä
vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin
tai opiskelun vuoksi (Varhaiskasvatuslaki
540/2018 § 13).
Vuorohoidossa ryhmien lasten ja henkilöstön
määrä on suurempi kuin tavallisissa
päiväkotiryhmissä. Henkilöstön suhdeluku
verrattuna lapsimäärään on kuitenkin
varhaiskasvatuslain mukainen.

Myllymäen päiväkoti tarjoaa
ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä
tekevien lapsille. Tänne keskitetään lapset,
jotka tarvitsevat ilta- ja yöhoitoa sekä
viikonloppuhoitoa.
Päiväkoti Pisara on auki laajennetuin
aukioloajoin arkipäivisin (klo 5.15 -22.30).
Tänne keskitetään ne lapset, joilla on
tarvetta aikaiseen aamuun tai myöhäiseen
iltaan.
Kalannin päiväkoti; Nonparelli – ryhmä on
auki laajennetuin aukioloajoin arkipäivisin
(klo 5.30-sopimuksen mukaan). Tänne
keskitetään ne lapset, joilla on tarvetta
aikaiseen aamuun tai myöhäiseen iltaan.

Vuorohoitotarpeen päättyessä, järjestetään
lapselle varhaiskasvatuspaikka toisesta
päiväkodista tai perhepäivähoidosta.

LAPSEN HOITOAIKA JA SEN
ILMOITTAMINEN
Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat
huoltajien työvuoroihin (huoltajien työaika +
työmatka).
Lapsen hoitoaikavaraus tehdään sähköisesti
edellisen viikon perjantaihin klo 24.00 mennessä.

Esimerkiksi vk 33 hoitavaraukset ilmoitetaan
viikon 31 perjantaihin klo 24 mennessä.

Mikäli varausta ei ole tehty, lapselle ei varata
vuorohoitoa. Henkilöstön työvuorot laaditaan
varausten perusteella. Määräajan jälkeen
ilmoitetut tarpeet pystytään huomioimaan
ainoastaan, mikäli se henkilöstön vahvistettujen
työvuorojen mukaan on mahdollista.
Muuttuneista hoitoajoista tulee ilmoittaa
välittömästi päiväkotiin. Näin varmistamme
varhaiskasvatuslain mukaisen henkilöstömäärän
sekä työehtosopimusmääräysten toteutumisen
työaikajärjestelyissä.
Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös
lapsen vapaapäiviä.
Huoltajan sairaslomalla lapsi voi tulla
varhaiskasvatukseen sopimuksen mukaan klo 9 –
18 välisenä aikana kuitenkin enintään kuudeksi
tunniksi.

AUKIOLOAIKA JA RIITTÄVÄ
YÖUNI
Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee hakea klo
22.30 mennessä.

KASVUN JA OPPIMISEN TUKI
VUOROHOIDOSSA

Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat päiväkotiin klo
21 mennessä.

Lapsen yksilöllinen tuen tarve arvioidaan ja
suunnitellaan yhdessä huoltajien ja tarvittaessa
muiden asiantuntijoiden kanssa.
Uudenkaupungin varhaiskasvatuksessa ja
esiopetuksessa on käytössä kasvun ja oppimisen
tuen kolmiportainen malli, jossa tuki jaotellaan
yleiseksi, tehostetuksi ja erityiseksi tueksi.
Tehostetun tuen päätöksellä ja tukitoimena lapsi
voi olla erillisen sopimuksen mukaan
päiväkodissa klo 8.30 – 14.30 välisenä aikana.

Päiväkoti avaa ovensa ensimmäisille lapsille klo
5.20.
Huoltajien yövuoron jälkeen lapsi voi olla
varhaiskasvatuksessa huoltajien lepoajan klo 15
asti.

Yhteistyössä on varhaiskasvatuksen
erityisopettaja (veo), joka osallistuu lapsen tuen
tarpeen arviointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen
ja seurantaan.

RUOKA-AJAT
Ruoka tarjoillaan seuraavasti:
Aamupala: klo 8 – 8.30 välisenä aikana
Lounas: klo 11 – 11.30 välisenä aikana
Välipala: klo 14 – 14.30 välisenä aikana
Päivällinen: klo 17

(*päivällinen tarjoillaan niille iltavuoron lapsille, joiden
päivä jatkuu klo 17.30 jälkeen. Muille tarjoillaan pientä
välipalaa.)

Iltapala: klo 19.30

ESIOPETUS VUOROHOIDOSSA
Esiopetusta annetaan maanantaista perjantaihin.
Esiopetusta toteutetaan esiopetuksen
opetussuunnitelman mukaisesti.

VUOROHOIDON TARVE
KOULULAISENA
Ensimmäisen luokan aikana (heinäkuun loppuun
asti) lapsen on mahdollista saada vuorohoitoa
ennen klo 6 tai klo 17 jälkeen.

”On tärkeää, miten lapsi aamulla herää
– ja lapsuushan on juuri meidän
aamumme.”
- Tove Jansson

