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Varhaiskasvatuksen vuorohoidon järjestämisen periaatteet Nurmijärven varhaiskasvatuksessa 
 
Varhaiskasvatuslain 13 § mukaisesti vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja 
juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa 
laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun 
vuoksi. 
 
1. Oikeus vuorohoitoon 

- Vuorohoidolla tarkoitetaan muulloin kuin arkipäivisin klo 6 – 18 välillä tarvittavaa hoitoa. 

- Varhaiskasvatuksen vuorohoitoon on oikeus lapsilla, joiden hoidontarve perustuu 
huoltajien vuorotyöhön tai opiskeluun. Perheiden tulee vuorohoitoon hakemisen 
yhteydessä toimittaa työnantajalta todistus vuorotyön tekemisestä / iltaopiskelusta. 
Huoltajien on myös muulloin hoitosuhteen aikana pyydettäessä toimitettava 
työvuorolistat, työnantajien todistus tai yrittäjiltä muu kirjallinen selvitys työajasta. 

- Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille.  Vuorohoidon 
tarpeen ollessa vähäinen, noin 10 kertaa syys- ja kevätkaudella, lapsen 
varhaiskasvatuspaikka sijoitetaan mahdollisesti päiväryhmään ja hän on vuorohoidossa 
ns. varahoidossa. 

- Lapsen hoitoajoissa tulee toteutua viikkovapaat, vapaapäivät ja loma –ajat (viikkovapaa = 
kuukauden viikonloppuja ja pyhäpäiviä vastaava määrä). 

- Huoltajan harrastustoiminta tai sen ohjaaminen ei oikeuta vuorohoidon järjestämiseen. 

- Vuorohoidon tarpeen päättyessä lapsen varhaiskasvatuspaikka mahdollisesti siirretään 
päiväryhmään tai toiseen päiväkotiin. 

 
2. Vuorohoidon aukioloajat 

- Ympärivuorokautinen päiväkoti on avoinna lapsille varattujen hoitoaikojen mukaisesti. 

- Iltaryhmät ovat avoinna lapsille varattujen hoitoaikojen mukaisesti arkipäivisin 
maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00 välisenä aikana. 

 
3. Vuorohoidon hoitoajat 

- Huoltajat ilmoittavat lapsen hoitoajat ennakkoon ohjeistuksen mukaan huoltajien työ- tai 
opiskeluaikoihin perustuen. Jos hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu ajoissa, lapsen 
hoitoajan katsotaan päättyvän arkisin viimeistään klo 18.00. Sen jälkeen tulevat 
hoidontarpeet neuvotellaan erikseen. 

- Huoltajien tulee ilmoittaa viipymättä varattujen hoitoaikojen peruutukset sähköisen 
järjestelmän kautta tai suoraan päiväkotiin (lapsen sairastuminen tai muu poissaolo). 

- Ympärivuorokautisessa päiväkodissa noudatetaan yörauhaa klo 22–05 välisenä aikana. 
Tänä aikana lapsia ei tuoda tai haeta hoidosta, vaan kaikille lapsille taataan rauhallinen ja 
keskeytymätön yöuni. 

- Lapset, joiden huoltajat ovat myöhäisessä iltavuorossa ja seuraavana päivänä aikaisessa 
aamuvuorossa, voivat yöpyä vuoropäiväkodissa. 

- Huoltajien yövuoron jälkeen lapsi voi tarvittaessa jatkaa hoitoa seuraavana päivänä 
vanhempien yötyön jälkeisen levon vuoksi. 

- Loma-aikoina supistetun toiminnan vuoksi iltaryhmien toiminta keskitetään klo 18 
jälkeisen hoidon tarpeen osalta ympärivuorokautiseen päiväkotiin, jolloin kyseisenä 
päivänä lapsen hoito järjestetään kokonaisuudessaan kyseisessä päiväkodissa. 

- Ennalta ilmoitettuina henkilökunnan kehittämispäivinä huoltajien toivotaan järjestävän 
lapsen hoidon muulla tavoin. Kehittämispäivinä päiväkodeissa työskentelee 
sijaishenkilöstöä. 


