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SUONENJOEN VUOROHOIDON LINJAUKSET 
Varhaiskasvatus 

 

 

 

Suonenjoen kaupungin vuorohoitoa tarjoava yksikkö: 
 

Kopolan päiväkoti  
(osoite: Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki puh: 040 768 7418) 

 
Tiitiäiset 4–5-vuotiaat puh: 040 350 8799 
Metsätähdet 0–3-vuotiaat puh: 044 758 1552 

           Ilta- yö- ja viikonloppuhoitoa 
Hoitopaikkoja 0–6-vuotiaille lapsille 
Vuorohoitoa tarvitsevat esioppilaat sijoittuvat päiväkodin esiopetusryhmiin 
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VUOROHOIDON LINJAUKSET 

 
 
 
Vuorohoitoa on viikonloppuisin ja/tai klo 18.00–06.00 välillä tapahtuva varhaiskasvatus. 
Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. 
 
Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien päätoimisesta työstä, yrittäjyydestä 
tai opiskelusta johtuviin työaikoihin. Vuorohoidossa palveluja käyttäessään huoltajat hy-
väksyvät samalla sen, että varhaiskasvatuksen järjestäjällä on halutessaan oikeus pyytää 
ulkopuolisen tahon (esim. työnantajan) luotettava selvitys siitä, että työvuorot tosiasialli-
sesti vastaavat varattua hoitotarvetta. Tätä menettelyä varten huoltajan tulee antaa kirjalli-
nen suostumus. Menettely on tarpeellinen molemminpuolisen luottamuksen säilyttä-
miseksi. 
 
Huoltajien vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairaslomalla ei tarjota vuorohoitoa. Tällöin lapsi 
voi tulla varhaiskasvatukseen päiväaikaan. 
 
Vuorohoito on tarkoitettu vain tilanteeseen, jolloin lapsen huoltajat käyvät säännöllisesti 
vuorotyössä. Satunnainen vuorohoitotarve ei oikeuta pysyvään vuorohoitosijoitukseen. 
 
Lastensuojelun piirissä oleva lapsi ei ole vuorohoitolapsi ilman edellistä perustetta. 
 
Mikäli vuorohoidon tarve lakkaa, voidaan lapsen sijoitus muuttaa pelkäksi päiväajan var-
haiskasvatukseksi, jos ryhmään mahtuu. Jos ryhmään ei mahdu, järjestetään korvaava 
hoitopaikka perhepäivähoidosta tai muusta päiväkodista. Vuorohoito on aina ensisijaisesti 
vuorohoitoa tarvitseville. 
 
 
 
AUKIOLOAIKA 
 
Kopolan vuorohoito on avoinna ennakolta varattujen hoitoaikojen mukaisesti kaikkina vii-
konpäivinä. 
 
Jouluaattona Kopolan päiväkoti pyritään pitämään suljettuna ja päiväkoti avaa ovensa tar-
vittaessa joulupäivänä ensimmäisen lapsen hoidon tarpeen mukaan. 
 
 
 
 
HOITOAJAT / HOITOPÄIVÄT 
 
Lapsen hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin 
 
Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen hoitoajat kolmeksi viikoksi kerrallaan. Sen jälkeen tuleviin 
muutoksiin ei sitouduta. Hoitoajat ilmoitetaan DaisyFamily sovelluksella. 
 



HYVÄKSYTTY KLTK 22.6.2022                                                                    

Vuorohoidon tarve pyydetään miettimään sitovasti etukäteen, jotta viime hetken muutoksia 
ei tulisi. Henkilökunnan työvuorot laaditaan ilmoitetun hoidon tarpeen mukaan. Äkilliseen 
hoidon tarpeeseen vastaaminen ei välttämättä ole mahdollista, sillä kysymys on työnteki-
jöiden oikeuksista ja jaksamisesta sekä lasten hoidon turvallisuudesta. 
 
Mahdolliset muutokset on ilmoitettava välittömästi. Henkilöstöresurssoinnin vuoksi ilta-yö- 
ja viikonloppuhoidon peruuntuminen on ilmoitettava välittömästi vuorohoitoyksikköön. 
 
Hoitopäivän pituus on enintään 10 tuntia (Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540, 9 §). Poik-
keuksena tästä on yö-hoidossa olevat lapset.  
 
Lapselle pitää toteutua 2 vapaapäivää viikossa tai 8 vapaapäivää kuukaudessa. 
 
 
 
YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON LINJAUKSET: 
 
 
Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat huoltajat ovat työssä. Yövuoron jälkeen lap-
sen hoitoaika on enintään klo 15.00 saakka. 
 
Ensimmäiset lapset tulevat vuorohoitoon pääsääntöisesti klo 5.15 ja lapset, jotka eivät jää 
yö-hoitoon tulee hakea klo 22.30 mennessä. Poikkeavista ajoista neuvotellaan perhekoh-
taisesti. 
 
Yö-hoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon klo 20.30. Tarkempi hoitoaika neuvotellaan al-
kukeskustelun aikana. 
 
 
 
RUOKAILUT VUOROPÄIVÄKODISSA 
 
 
Aamupala tarjotaan klo 7.30–8.00. 
 
Lounas tarjotaan klo 11.00. 
 
Välipala tarjotaan klo 14.00. 
 
Päivällinen tarjotaan klo 17.00. 
 
Iltapala tarjotaan klo 20.00. 
 
Varaamme lapselle ruoan (erityisruokavalio) viikkokohtaisesti ilmoitettujen hoitoaikojen 
mukaisesti. 
 
Mikäli yllä mainitut ruoka-ajat eivät sovi lapsen hoitoaikoihin, huoltajat huolehtivat itse lap-
sen ruokailusta. 
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YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI VUOROHOIDOSSA 
 
Lapsen tuen tarve ja tuen järjestäminen tuovat vuorohoidossa omat haasteensa, koska 
vuorovaikutussuhteita ja -tilanteita on paljon ja ryhmätilanteet ovat muuttuvia. Perheen ko-
konaistilanne sekä lapsen yksilöllinen tuen tarve arvioidaan ja suunnitellaan tarkasti yh-
dessä huoltajien, ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. 
 
 
ESIOPETUS VUOROHOIDOSSA 
 
Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman merkitys korostuu vuorohoidossa olevien las-
ten esiopetuksen järjestelyissä. Esiopetusikäisten lasten hoitoaikojen pohjalta suunnitel-
laan vertaisryhmien esiopetusajat, niin ettei lapsen päiväkodissa oloaika tule tarpeettoman 
pitkäksi. Esiopetusikäisten lasten huoltajat ilmoittavat hoitoaikavaraukset Daisyyn. 
 

Kaikkien huoltajien kanssa tehdään lapsen varhaiskasvatusta koskeva sopimus Daisyyn 
(perustietolomake). Sopimus käydään yhdessä läpi huoltajien kanssa. Yhteisesti sovitut 
asiat kirjataan mahdollisimman pian varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa tai ennen aloi-
tusta. 

 

 

                

 


