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Oikeus vuorohoitoon
Varhaiskasvatuslaki 540 / 2018 13§
” 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.”
Vuorohoito on varhaiskasvatusta :
o arkipäivisin ajalla 17.00 – 06.00
o viikonloppuisin
o arkipyhäpäivinä
Sonkajärvellä vuorohoitoa tarjotaan Nallemuorin ja Sukevalla Männikön päiväkodeissa.
Vuorohoito mahdollistaa lapsen huollosta vastaaville aikuisille säännöllisen yhtäaikaisen
vuorotyössä käynnin tai opiskelun. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, vaan tarve
arvioidaan aina tilannekohtaisesti. Sitä tarjotaan vain molempien vanhempien, puolisoiden tai
yksinhuoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yötyöstä johtuvan levon aikana. Muista syistä
johtuva vuorohoidon tarve on vanhempien järjestettävä itse. Vuorohoidon käyttöä seurataan
yksiköissä. Huoltajia pyydetään tarvittaessa toimittamaan todistus vuorotyöstä / -opiskelusta tai
työnantajan vahvistamat työvuoroluettelot.
Vuorohoitoa järjestetään vain ennalta ilmoitettujen hoitoaikavarausten perusteella. Vuorohoito
varataan hoitoaikasovelluksen kautta viimeistään viikkoa aikaisemmin sunnuntaina klo 24:00
mennessä. Lapsen vuorohoito perustuu vanhempien työvuoroihin. Lapsen tuo vanhempi, joka
menee myöhempään töihin ja hakee se vanhempi, joka pääsee aikaisemmin töistä.
Vanhempien vapaapäivät, lomapäivät ja sairauspäivät eivät oikeuta vuorohoidon käyttöön. Lapsen
edun mukaista on, että nämä päivät ovat myös lapsen vapaapäiviä. Tarvittaessa näinä päivinä lapsi
voi tulla varhaiskasvatukseen ma- pe klo 8.00-15.00 välisenä aikana.
Suositeltavaa on, että lapsi saa viettää juhla- ajat perhepiirissä. Jouluna, pääsiäisenä, ja
juhannuksena vuorohoitoa tarjotaan vain niille lapsille, joiden vanhemmat toimittavat näiltä
pyhäpäiviltä työnantajan vahvistaman työvuoroluettelon riittävän ajoissa lapsen
varhaiskasvatusyksikköön.

Vuorohoidon toimintaperiaatteet
Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuorohoidon tarpeen lakkaamiseen,
lapsen varhaiskasvatuspaikka voidaan järjestää toisesta yksiköstä. Lapsi voi jatkaa
vuorohoitoyksikössä, jos vuorohoitojono sen sallii.

Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon klo 21.00 mennessä. Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon,
tulee pääsääntöisesti hakea klo 22.30 mennessä.
Lasta ei tulisi sopeuttaa vuorotyön aiheuttamaan epäsäännölliseen vuorokausirytmiin, vaan
lapselle tulisi mahdollisuuksien mukaan turvata hänen kehityksensä kannalta tärkeä säännöllinen
päivärytmi. Päiväuniasioista ja päivärytmistä kannattaa tarvittaessa keskustella henkilökunnan
kanssa lapsen riittävän unimäärän takaamiseksi
Lapsen hoitoaika ei saisi yleensä jatkua pidempään kuin kymmenen tuntia vuorokaudessa.
Vuorohoidossa tuntirajoitusta ei voida sellaisenaan soveltaa. Lapselle hoitopäivä vastaa samaa
rasitusta, kuin aikuiselle työpäivä. Siksi on tärkeää, että hänellä on riittävästi myös vapaa-aikaa.

Hoitoaikojen ilmoittaminen
Vuorohoito varataan hoitoaikasovelluksen kautta viimeistään viikkoa aikaisemmin sunnuntaina klo
24:00 mennessä. Hoitoa ei voida taata määräajan umpeutumisen jälkeen, eikä myöskään
vanhempien äkillisistä työvuoromuutoksista johtuvasta lapsen hoidon tarpeen muuttumisesta.
Em. ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia ja hoitoaikavarauksia voidaan ottaa vastaan harkinnan
mukaan vain, jos kyseiseen kellonaikaan on varattu riittävä määrä työntekijöitä ja jos
lapsiryhmässä on tilaa huomioiden lain vaatima lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.

Tuntiperusteinen varhaiskasvatusmaksu ja poissaolot
Sonkajärven varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntiperusteinen varhaiskasvatusmaksu.
Tuntisopimuksella vanhemmat määrittelevät lapsen varhaiskasvatustarpeen.
Varhaiskasvatusmaksu määräytyy vanhempien tulojen ja heidän etukäteen varaamansa
tuntimäärän mukaan. Hoitoaikojen ilmoittamisen määräajan umpeutumisen jälkeen ilmoitetut
poissaolot lasketaan käytettyihin tunteihin, poikkeuksena lapsen sairaspoissaolot.

Koululaisten vuorohoito
Varhaiskasvatuslain (§12) mukaan varhaiskasvatusoikeus päättyy lapsella, kun hän saavuttaa
perusopetuslain mukaisen oppivelvollisuuden.
Sonkajärvellä tarjotaan vuorohoitoa varhaiskasvatusoikeuden päättymisen jälkeen
sonkajärveläisille koululaisille toimintavuodeksi kerrallaan 1.8. alkaen kevätlukukauden loppuun
saakka. Ehtona on, että vuorohoidon tarve on ao. lukuvuoden aikana säännöllistä ja toistuvaa.
Vuorohoitopaikkaa ei myönnetä pelkästään, jos tarve on ainoastaan koululaisten syys-, joulu-,
talvi- ja kesälomilla.
Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti perua myönnetty koululaisen vuorohoitopaikka, jos
palvelua ei ole säännöllisesti käytetty kahden edeltävän kuukauden aikana.

Kesälomakuukausista tehdään erillinen vuorohoidon hyväksymispäätös, jossa myöntämisen
ehtona on koko toimintavuoden kestänyt vuorohoidontarpeen säännöllisyys ja toistuvuus.
Koululaisen vuorohoito-oikeus päättyy viimeistään toisen luokan päättymisen jälkeisen heinäkuun
lopussa.
Esiopetusikäisen varhaiskasvatusoikeus päättyy oppivelvollisuuden alkaessa elokuussa.
Vuorohoidossa olevien esikoululaisten ja koululaisten vapaita seurataan. Vanhempien on
huolehdittava lapsen riittävästä vapaa-ajasta.

