
VUOROHOIDON LINJAUKSET HANKASALMEN 

VARHAISKASVATUKSESSA 1.11.2017 ALKAEN 

 

Vuorohoidon  järjestäminen ja määrittely 

 Vuorohoito on varhaiskasvatuspalvelua, jota tarjotaan klo 18.00 – 6.00 ja / tai 

viikonloppuna ja arkipyhinä. 

 Iltahoito klo 18.00 – 22.00 

 Yöhoito klo 22.00 – 6.00 

 Ympärivuorokautinen hoito maanantaista sunnuntaihin 24 h vuorokaudessa. 

 Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, vaan sitä tarjotaan perheelle lapsen kanssa 

samassa taloudessa asuvien huoltajien, yksinhuoltajan tai erillään asuvien 

yhteishuoltajien ansiotyöhön, yrittäjyyteen tai opintoihin liittyvään vuorohoidon 

tarpeeseen. 

 Vuorohoidon tarve pyydetään miettimään tarkasti etukäteen ja siitä neuvotellaan 

yhdessä palveluntarjoajan kanssa. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti 

vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Tilapäisen vuorohoitotarpeen järjestelyistä sovitaan 

huoltajien kanssa erikseen tapauskohtaisesti.. 

 Palvelusta sovittavat asiat kirjataan huoltajien kanssa laadittavaan 

palvelusopimukseen, jota päivitetään tarpeen mukaan. 

 Vuorohoitoa tarjotaan Hankasalmella Metsätähden päiväkodissa, osoitteessa:  

Suotie 3 D 15 41500 Hankasalmi as. 

Hoitoajat ja niistä ilmoittaminen 

 Huoltajien on ilmoitettava lasten hoitoajat edellisen viikon maanantaihin mennessä, 

jotta henkilöstön työvuorot ja lasten tarpeet voidaan ottaa huomioon 

vuorohoitoyksikössä. Ympärivuorokautista hoitoa / laajennettua aukioloaikaa toteuttava 

vuorohoitoyksikkö ei ole automaattisesti auki kaikkina vuorokauden aikoina. Yksikön 

aukioloaika määrittyy huoltajien ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisesti. 

 Viikonloppujen tarkennetut hoitoajat on varmistettava viimeistään saman viikon 

maanantaina. Henkilöstöresursoinnin vuoksi viikonloppuhoidon peruuntuminen on 

ilmoitettava välittömästi päiväkodille. 

 Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee pääsääntöisesti hakea klo 22.00 mennessä. 

Poikkeavista ajoista neuvotellaan tapauskohtaisesti. 
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 Lapsen hoitojakson- ja päivän pituus voi muodostua vuorohoidossa pitkäksi. Lapsen 

jaksaminen ja tarve olla vapaalla perheen kanssa otetaan huomioon. 10 tuntia ylittävistä 

hoitopäivistä ja 7 päivää ylittävistä hoitojaksoista keskustella yhdessä huoltajien ja 

henkilöstön kanssa.  

 Esiopetuksen ja vuorohoidon järjestelyt tehdään neuvotellen huoltajien kanssa. Esiopetuksen 

järjestämisessä vuorohoidossa on lapsen etu keskeisenä. Esiopetuksen ja vuorohoidon 

kokonaisuus ei saa muodostua lapselle liian kuormittavaksi. 

 Arjen sujuminen vuorohoidossa 

 Epäsäännöllisestä hoitoajasta johtuen lapsen ruokailuihin, lepoon, hygieniaan ja ulkoiluun 

liittyvistä asioista sovitaan palvelusopimuksessa. Päiväkodin ruokailu- ja lepoajat, jotka 

koskevat vuorohoidon ulkopuolista aikaa, on ilmoitettu päiväkodin esittelyssä. Ne eivät 

välttämättä sovi vuorohoidossa olevan lapsen tarpeisiin ja siksi on tärkeää sopia ne 

yksilöllisesti erikseen. 

 Vuorohoitoyksikössä on henkilöstöstä nimetty säännöllisesti vuorohoidossa työskentelevät 

työntekijät, joilla turvataan jatkuvuus ja ennustettavuus. Tilapäisesti vuoroissa voi 

työskennellä päiväkodin muutakin henkilöstöä. 

 Tiedottaminen ja yhteistyö perheen ja työntekijöiden välillä suunnitellaan yhdessä huoltajien 

kanssa kullekin perheelle sopivaksi.  

Hoitomaksut 

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote, joka löytyy kunnan nettsivuilta,  

www.hankasalmi.fi , koskee myös vuorohoitoa. 

Vuorohoidon päättyminen 

 Vuorohoidon tarpeen päättyessä neuvotellaan huoltajien kanssa mahdollisesta päiväkodin 

vaihdoksesta varhaiskasvatuspäällikön ja päiväkodin esimiehen kanssa.  

 Jos hoito päättyy kokonaan, tehdään irtisanominen muutosilmoituslomakkeella. 

 

Vuorohoidon linjaukset ovat voimassa 1.11.2017 alkaen 

 

http://www.hankasalmi.fi/



