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Vuorohoidon periaatteet Paimion kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa 
1.1.2022 alkaen 
 
Vuorohoidon määritelmä  
 Vuorohoidosta säädetään varhaiskasvatuslain 13 §:ssä. Vuorohoidolla 

tarkoitetaan varhaiskasvatuksen järjestämistä päiväkodissa tai 
perhepäivähoidossa iltaisin, öisin, viikonloppuisin sekä arki- ja 
juhlapyhinä. Vuorohoitoon lapsella ei ole subjektiivista oikeutta, vaan se 
on tarvehankintaista: vuorohoitoa järjestetään vain niille lapsille, jotka 
tarvitsevat sitä lapsen vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai 
opiskelun vuoksi. 

 
 Paimiossa vuorohoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jota 

tarjotaan klo 6:00 – 18:00 aikavälin ulkopuolella.  
 Paimiossa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus koskee arkipäivisin 

ma-pe klo 6:30 – 17:00 välistä aikaa.  
 Mikäli vuorohoidossa oleva lapsi on päiväkodissa aamulla ennen klo 

6:30, hänen vuorohoitonsa jatkuu klo 6:30 saakka.  
 Mikäli vuorohoidossa oleva lapsi on päiväkodissa iltapäivällä ennen 

klo 17:00, hänen vuorohoitonsa alkaa klo 17:00.  
 Vuorohoitoa annetaan Tapiolan päiväkodissa. 

 
Oikeus säännölliseen vuorohoitoon 
 Kaupunki järjestää lasten varhaiskasvatuksen vuorohoitoa 

mahdollistamaan huoltajien (tarkoittaa molempia huoltajia, samassa 
taloudessa asuvia avio-/avopuolisoita tai yksinhuoltajaa) säännöllisen 
vuorotyön tai vuorotyötä sisältävän päätoimisen opiskelun. 

 
 Lapsen vuorohoito-oikeus syntyy silloin, kun huoltajat ovat 

säännöllisessä vuorotyössä (ennen klo 6:00 ja klo 18:00 jälkeen), jolloin 
lapselle syntyy vuorohoidon tarve. Mikäli huoltajien työvuorot eivät 
edellytä lapsen vuorohoidon hoitoaikoja, lapsi voi olla hoidossa vain klo 
6:30 – 17:00 välisenä aikana. Lapsen hoitoaika vuorohoidossa on 
vanhemman työaika + vanhemman matka-aika töihin ja takaisin. Mikäli 
vanhemman työvuoro peruuntuu, peruuntuu myöskin lapsen vuorohoito-
oikeus. 

  
 Huoltajien on huolehdittava, että vuorohoidossa olevalla lapsella on 

riittävästi aikaa viikoittaiseen lepoon kotona. Pääsääntöisesti huoltajien 
vapaapäivä on siten myös lapsen vapaapäivä. 

  
 Mikäli lapsen vuorohoidon tarve muuttuu tai päättyy, on asiasta 

ilmoitettava päiväkotiin välittömästi. Jos lapsen vuorohoidon tarve 
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loppuu, kaupunki voi tarvittaessa siirtää lapsen hoitopaikan toiseen 
varhaiskasvatusyksikköön, jotta vuorohoitopaikkojen riittävyys voidaan 
taata niitä tarvitseville perheille.  

 
Lasten hoitoajat 
 Vuorohoitoa järjestetään vain ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen 

perusteella. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen hoitoajat viimeistään 
vuorohoitoa edeltävän viikon maanantaina klo 17:00 mennessä. 
Hoitoaikojen ilmoitusajan umpeuduttua emme voi taata vuorohoidon 
toteutumista, sillä riittävän henkilöstöresurssin varmistamiseen tulee 
varata tarpeeksi aikaa. 

  
 Esimerkki: Viimeistään maanantaina 1.9. tulee ilmoittaa seuraavan viikon 

maanantaina 8.9. alkavan hoitoviikon hoitoajat. 
 
 Hoitoajat tulee ilmoittaa Wilman kautta. 
 Hoitoajan muuttumisesta tai peruuntumisesta huoltajan tulee ilmoittaa 

viipymättä päiväkotiin. 
 
 Huoltajien tulee hoitoaikojen varauksen yhteydessä toimittaa päiväkotiin 

kuva työvuorolistoistaan tai muuten todentaa työvuoronsa. Mikäli 
työaikoja ei pyynnöstä huolimatta toimiteta, vuorohoitoa ei voida 
järjestää.  

 
 Yöhoitoa tarjotaan vain silloin, kun huoltajat ovat työssä yövuorossa. 

Lapsi voi jatkaa varhaiskasvatuksessa yöhoidon jälkeen huoltajien 8 
tuntia kestävän lepoajan verran. 

 
 Yöt päiväkodissa rauhoitetaan levolle. Lapsia ei voi tuoda tai hakea 22.30-

5.00 välisenä aikana. Mikäli lapsen hoidon tarve alkaa tai päättyy 
kyseisellä aikavälillä, lapsi voi yöpyä päiväkodissa. Mahdollisista 
poikkeuksista keskustellaan päiväkodin johtajan kanssa. Mikäli lapsi yöpyy 
päiväkodissa siitä syystä, että huoltajan työvuoro loppuu aikavälillä 
22.30-24, hänet on haettava kotiin klo 8. Muuten noudatetaan 8 tunnin 
lepoaikaa.  

 
 Mikäli lasta ei haeta ilmoitetusti vuorohoidosta, toimitaan samalla tavoin 

kuin varhaiskasvatuksessa muutoinkin. Ensin tavoitellaan huoltajia ja 
mahdollisia varahakijoita. Mikäli heitä ei tavoiteta, ollaan päiväkodista 
yhteydessä arkisin virka-aikana Paimion omaan sosiaalipäivystykseen ja 
virka-ajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin Turun seudun 
sosiaalipäivystykseen. Mikäli huoltaja on jostain pakollisesta syystä 
myöhässä ja siten estynyt hakemasta lasta ajallaan, siitä tulee 
välittömästi ilmoittaa päiväkotiin. 
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Ruokailut vuorohoidossa 
 Tavallisen varhaiskasvatuspäivän aikana lapselle tarjotaan aamupala, 

lounas ja välipala.  Iltavuoroon tulevalle lapselle tarjotaan päiväkodissa 
välipala, päivällinen ja iltapala. Lounaan lapsi syö kotona. Mikäli lapsen 
hoitoajat perustellusti sitä vaativat, lapselle voidaan tarjota lounas ja 
päivällinen.  Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 
17:30 jälkeen ja iltapala niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 19:30 
jälkeen. Yöhoitoon tuleva, klo 19:30 jälkeen saapuva lapsi syö iltapalan 
kotona.  Yöhoidossa olevat lapset saavat aamupalan, lounaan ja välipalan. 

 
Juhlapyhät  
 Vuorohoitoa järjestetään juhlapyhinä tarpeen mukaan. Huoltajien tulee 

ilmoittaa kyseisten ajankohtien vuorohoidon tarve normaalin käytännön 
mukaan viimeistään hoito edeltävän viikon maanantaina klo 17:00 
mennessä Wilmaan. Ilmoitukseen tulee liittää työnantajan vahvistama 
virallinen työvuorolista. 

 
Henkilökunnan kehittämis- ja suunnittelupäivät 
 Henkilökunnan kehittämis- ja suunnittelupäivä on marras- ja 

huhtikuussa, jolloin päiväkoti on kiinni. Tällöin järjestetään varahoitoa sitä 
tarvitseville lapsille klo 6:30 – 17:00 välisenä aikana Paimion muissa 
varhaiskasvatusyksiköissä. Vuorohoito järjestetään tarpeen mukaan illalla 
normaalisti Tapiolan päiväkodissa. Kehittämis- ja suunnittelupäivien 
päivämäärät ilmoitetaan perheille hyvissä ajoin.  

  
 Näillä linjauksilla varmistetaan varhaiskasvatuslain mukainen 

henkilöstömäärä sekä työehtosopimusten määräysten toteutuminen 
henkilökunnan työaikajärjestelyistä. 

 
  


