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Varhaiskasvatuksen vuorohoidon periaatteet
Vuorohoidolla tarkoitetaan iltaisin ja öisin ja tai viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä
annettavaa hoitoa varhaiskasvatuksessa. Vuorohoitoa on järjestettävä edellä
mainittuina aikoina tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä
vanhemman tai muun huoltajan työssä työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.
(Varhaiskasvatuslaki 540/2018 13 §).
Subjektiivinen oikeus ei kata oikeutta saada vuorohoitoa. Ilta- ja vuorohoitoa on
mahdollisuus hakea silloin, kun lapsen molemmat huoltajat tai ainoa huoltaja
tarvitsee lapselleen hoitoa vuorotyön vuoksi. Ilta- ja vuorohoitoa voidaan
erityisperusteilla järjestää tarvittaessa myös huoltajan opiskelun vuoksi.
Koululaisten ilta- ja vuorohoito on harkinnanvaraista ja se on tarkoitettu ensisijaisesti
yksinhuoltajien tai kasvun ja oppimisen tukea tarvitseville lapsille ensimmäisenä
kouluvuonna. Huoltaja vastaa itse koululaisen kuljetusjärjestelyistä ilta- ja
vuorohoitoon.
Iltahoidolla tarkoitetaan maanantaista perjantaihin klo 18.00 - 22.00 välillä
järjestettävää hoitoa. Ympärivuorokautisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan
maanantaista sunnuntaihin 24 tuntia vuorokaudessa järjestettävää hoitoa.
Lapsi voidaan tuoda päiväkotiin pääsääntöisesti aikaisintaan klo 6.00 ja lapsi tulee
hakea viimeistään klo 22.00. Jos iltahoidon tarve jatkuu pidempään, jää lapsi
pääsääntöisesti päiväkotiin yöksi. Muista edellä poikkeavista tilanteista sovitaan
erikseen.
Ilta- ja vuorohoitoa tarvitsevan lapsen esiopetusta toteutetaan osittain
ryhmämuotoisena vertaisryhmässä maanantaista perjantaihin 8.30 - 12.30 ja osa
yksilölliseen oppimissuunnitelmaan perustuen iltaisin ja viikonloppuisin.

Aukioloaika
Kangasalla iltahoitoa järjestetään Sahalahden päiväkodissa ja Harjunsalon
päiväkodin A-talossa. Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään Harjunsalon
päiväkodin A-talossa.
Harjunsalon päiväkodissa voi vuorohoitoa varata arki- ja juhlapyhinä seuraavasti:
jouluaattona klo 13.00 asti, tapaninpäivänä, pitkäperjantaina, sitä seuraavana
lauantaina ja toisena pääsiäispäivänä, juhannusaattona, ja juhannuspäivää
seuraavana sunnuntaina. Hoitoa voi varata vain todelliseen tarpeeseen huoltajien
työvuoroluettelon tai muun luotettavan selvityksen perusteella. Varaus ja luotettava
selvitys on annettava varhaiskasvatusyksikön johtajalle heti tarpeen ilmettyä, mutta
viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.
Harjunsalon päiväkoti on suljettuna joulupäivänä, ensimmäisenä pääsiäispäivänä
ja juhannuspäivänä.
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Lapsen hoitoajoista ilmoittaminen
Ilta- ja vuorohoidossa olevan lapsen huoltajat ilmoittavat varhaiskasvatusajat
Päikky- huoltajien liittymän kautta viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo
24.00 mennessä. Ilta- ja vuorohoidon voi varata vain todelliseen vuorotyöstä
johtuvaan tarpeeseen.
Vanhempien/ samassa taloudessa asuvien huoltajien tulee toimittaa
työnantajansa laatimat ja voimassa olevat työvuorolistansa vuorohoitoon
(hyväksymme paperiset tai sähköisesti toimitetut työvuorolistat), viimeistään
edeltävän viikon tiistaina klo 9.00 mennessä seuraavan viikon osalta.
Mikäli vanhemman vuorotyö toistuu esim. viikoittain tai työaikajaksossa
samanlaisina, työvuoroluettelon toimittaminen kerran toimintakaudessa riittää
(elokuu/ tammikuu).
Jos huoltajien taholta ilmoitettuun hoitoaikavaraukseen tulee muutos suuntaan tai
toiseen tai kokonaan hoidontarpeen peruminen, niin ilmoitus muutoksesta on
tehtävä viipymättä.
Tämän jälkeen muutoksia tehdään vain perustelluista syistä, jolloin tulee olla
yhteydessä varhaiskasvatusyksikön johtajaan tai yksikön vastuuhenkilöön.

Muuta
Jos ilta- tai vuorohoidon tarve päättyy, lapselle voidaan osoittaa
varhaiskasvatuspaikka toisesta ryhmästä tai toisesta varhaiskasvatusyksiköstä.

Voimaantuloaika
Periaatteet ovat voimassa 1.2.2020 alkaen.

Anni Aalto-Ropo
varhaiskasvatuksen johtaja
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