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Vuorohoidon käytännöt
1. Lapsella on oikeus vuorohoitoon, mikäli vanhempien/huoltajien päätoimisesta työstä johtuvat
lapsen hoitoajat ajoittuvat aikaiseen aamuun, ennen klo 6.15 tai myöhäiseen iltaan klo 17.30
jälkeen, viikonloppuun tai yöhön edellyttäen, että lapsen vuorohoidon tarve on jatkuvaa.
2. Vuorohoitoa antava päivähoitoyksikkö tarjoaa vain vuorohoitoa. Mikäli lapsen vuorohoidon
tarve päättyy ennen kouluikää, lapselle osoitetaan hoitopaikka toisesta päiväkodista tai
perhepäivähoidosta.

3. Vuorohoidossa olevien lasten perheet / huoltajat ilmoittavat perheen molempien aikuisten
työajat varatessaan lapsen hoitoaikoja. Lapsen hoitoajat perustuvat vanhempien / huoltajien
yhteen sovitettuihin työvuoroihin. Tästä poikkeavasta hoitoajasta neuvotellaan
perhekohtaisesti. Yövuoron jälkeisenä nukkumispäivänä lapsi voi olla hoidossa klo 16
saakka. Vanhemman/huoltajan vapaapäivinä ja sairaslomapäivinä lapsen hoitoaika on
mahdollista varata arkisin klo 8 - 16 välille. Tarvittaessa voidaan pyytää työnantajan
vahvistama työvuorotaulukko.
4. Lasten hoitoajat ilmoitetaan hoitopaikkaan vähintään kahden viikon jaksoissa viimeistään
tiistaiaamuun klo 8 mennessä. Jos perhe ei ole varannut hoitoa määräaikaan mennessä,
hoitoa voidaan tarjota vain arkisin klo 8 - 16 välillä sinä aikana, kun se on hoitopaikassa /
hoitoryhmässä mahdollista.
5. Ruokailu vuorohoidossa: Aamupala tarjotaan vuorohoidossa lapsille, joiden hoitoaika alkaa
klo. 8.30 tai aikaisemmin. Lounas tarjotaan lapselle, jonka hoitoaika alkaa viimeistään klo.
11.30. Välipala klo. 14 – 14.30. Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo.
17.30 jälkeen. Mikäli vuorohoidon ruokailuajat eivät sisälly lapsen hoitoaikaan, lapsen
vanhemmat/huoltajat huolehtivat lapsen ruokailusta.
6. Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään 10 tuntia.
Lapsella on oltava viikossa kaksi viikkolepopäivää.
7. Viikonloppuöisin (pe - la, la - su, su - ma) tarvittava hoito järjestetään lähipalveluna mikäli
mahdollista perhepäivähoidossa, yksityisessä päivähoidossa tai hyvittämällä perheille
päivähoitomaksua. Toistaiseksi viikkonloppuyöt järjestetään vuoropäiväkodeissa.
8. Juhlapyhinä (pääsiäinen, juhannus, joulu) vuorohoito järjestetään keskitetysti Ylivieska/Nivala
vuorohoitoyksikössä. Jouluaatto on suljettu, mutta poikkeavasta tilanteesta keskustellaan
perhekohtaisesti. Päivystysaikaan kuuluvan 2. pääsiäispyhän järjestelyistä sovitaan erikseen
kuntakohtaisesti ja hoito järjestetään tarvittaessa. Tapauskohtaisesti voidaan harkita
vuorohoidon keskittämistä muinakin aikoina. Palvelu voidaan ostaa myös yksityisiltä
palveluntuottajilta.
Pääsiäinen v.2016 Ylivieska Hakalahden päiväkoti
Juhannus v.2016 Nivala
Nokelan päiväkoti
Joulu
v.2016 Ylivieska Hakalahden päiväkoti

Vuorohoidon käytännöt käydään läpi jokaisen vanhemman kanssa.

