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VUOROHOIDON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 1.12.2018 / INARIN KUNTA 
 

(Sivistyslautakunta 21.11.2018 § 107) 
 

Vuorohoitoa on klo 17.30 – 06.30 välillä tapahtuva päivähoito ja/tai viikonloppuhoito.  
 
      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   
      (varhaiskasvatuslaki § 13).  
 

 
1. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille, josta tehdään 

vuorohoitopäätös. Mikäli lapsella on tavanomainen varhaiskasvatuspaikka ja huoltaja tarvitsee 
lapselle satunnaisesti työstä johtuvasta syystä vuorohoitoa, on siitä toimitettava erillinen 
tilapäisen vuorohoidon hakemus varhaiskasvatustoimistoon 2 viikkoa ennen 
vuorohoidontarvetta. 

 
2. Vuorohoito on keskitetty Saariselän, Ivalon ja Inarin päiväkoteihin. Jouluaattona ja 

Joulupäivänä tarvittava vuorohoito on keskitetty yhteen päiväkotiin, Saariselän tai Ivalon 
päiväkotiin. Perheille, joiden lapsilla on työstä johtuva vuorohoitotarve jouluna, ilmoitetaan 
erikseen, missä päiväkodissa joulunajan vuorohoito järjestetään.  

 
3. Työntekijöiden työajat vuoropäiväkodeissa suunnitellaan etukäteen ilmoitettujen lasten 

hoitoaikojen mukaan. 
 

4. Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa hoitopaikkaan käytössä olevalla lomakkeella esim.   
sähköpostitse ennen henkilöstön kolmeksi viikoksi tehtävää työvuorosuunnitelmaa: 
hoitoajat tulee ilmoittaa kuitenkin vähintään viikoksi kerrallaan viimeistään edellisen viikon 
maanantaina klo 10.00 mennessä, mikäli huoltajilla ei ole tiedossa hoitoaikoja pidemmälle 
jaksolle.  
 
-  Ilmoituksesta tulee ilmetä lapsen hoitoaika/huoltajien työajat (lapsen hoitoaika on                        

                   huoltajien yhteen sovitettu työaika). 
-  Ilmoitusajankohdan (maanantai klo 10.00) jälkeen myöhässä tulleet ilmoitukset /  

 muutokset voidaan ottaa huomioon, jos hoitopaikan lapsiryhmässä on  
 tilaa ja työntekijöitä ko. ajankohtana. Mikäli lapsen omassa ryhmässä ei hoitoa saada    
 järjestymään, pyritään hoito järjestämään toisessa ryhmässä/päiväkodissa. 

-  Huoltajien tulee toimittaa työnantajan laatimat työvuorolistat hoitopaikkaan      
                   pyydettäessä. 

-  Yli 10 h hoitoaika lasketaan kahdeksi hoitopäiväksi. 
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     5.  Vuorohoitoa järjestetään etukäteen ilmoitettujen lasten hoitoaikojen mukaan. Vuorohoidon 
           sujuvuuden ja riittävän henkilöstömäärän vuoksi vanhempien tulee ilmoittaa viipymättä      
           hoitopaikkaan kaikista lasten hoitoaikamuutoksista ja mahdollisesta hoidon peruuntumisesta,            
           koska niillä on vaikutusta työntekijöiden työaikoihin ja työvuoromuutoksiin,  

vuorohoitojärjestelyihin, kustannuksiin sekä sijaistarpeeseen. 
 
     6.   Lapsen poissaolosta tulee ilmoittaa hoitopaikkaan heti, kun se on tiedossa. Mikäli lasta ei tuoda   
            vuorohoitoon ilmoitettuna ajankohtana, eikä poissaolosta ilmoiteta, hoitaja odottaa 
            päiväkodilla 30 minuuttia, minkä jälkeen hoito katsotaan rauenneeksi ja hoitaja voi siirtyä  
            muihin tehtäviin ja poistua työpaikalta. Varattu ja äkillisesti peruttu tai peruuttamatta jätetyt     
            hoitopäivät lasketaan hoitopäiväksi, joista peritään asiakasmaksu. 

 
     7.   Mikäli toinen huoltajista on sairaslomalla, lapsen hoitoajat voivat noudattaa perustellusta  
            syystä työssä käyvän huoltajan työaikoja. Vanhempien vapaa- ja lomapäivät ovat myös lapsen               
            vapaapäiviä, jolloin lasta ei voi tuoda vuorohoitoon.  
 
    8.     Varhaiskasvatuksessa myös vuorohoidossa olevalla lapsella tulee olla vähintään 8 vapaapäivää  
             kuukaudessa sekä riittävästi lomaa. 
 
     9.    Vuorohoitoryhmään voi tulla lapsia aamuhoitoon aikaisintaan n. klo 5.00 alkaen. Lapset, jotka  
             eivät huoltajien työaikojen vuoksi jää yöhoitoon, tulee pääsääntöisesti hakea  
             päiväkodista kotiin n. klo 22.00 mennessä. Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon n. klo      
             21.00 mennessä. Em. poikkeavista tulo- ja hakuajoista neuvotellaan perhekohtaisesti.  
 
     10.  Yöhoito voidaan järjestää sopimuksen mukaan lapsen kotona silloin, kun hoidon tarvetta on    
             vain 1 lapsella tai saman perheen lapsilla eikä hoitotarve koske koko yötä. Tällöin huoltajien  
             kanssa tehdään asiasta sopimus ja hoitaja siirtyy työhön lapsen kotiin. Hoitajan työaika loppuu   
             yövuorossa sen jälkeen, kun huoltaja saapuu kotiin työvuoron päätyttyä. 
 
      11.  Mikäli vuorohoidontarve myöhemmin muuttuu, tulee lapselle hakea hoitopaikkaa uudelleen.       
             Lapsi siirtyy pois vuorohoitoryhmästä ja lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka joko  
             päiväkodin toisesta ryhmästä tai perhepäivähoidosta.  
 
 
              Lisätietoja: 
 
              Saariselän päiväkoti  puh. 040 7441201, päiväkodinjohtaja puh. 040 6207697 
              Ivalon päiväkoti, Karpalot  puh. 040 7439955, päiväkodinjohtaja puh. 0400 398265 
              Ivalon päiväkoti, Suopursut puh. 040 765 9227, päiväkodinjohtaja puh. 0400 398265 
              Inarin päiväkoti, Tammukat  puh. 0400 276557, päiväkodinjohtaja, puh. 040 1533971 
              Varhaiskasvatusjohtaja  puh. 040 7441259 
              Perhepäivähoidonohjaaja  puh. 040 7441210 
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