
 

VUOROHOIDON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 

 

HUOM! VANHEMMALLA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA TARKOITETAAN MYÖS SAMASSA TALOUDESSA 

ASUVAA AVOPUOLISOA. 
 

 

Hoitoaikojen varaamisesta 

 

Vuorohoitoa voi saada lapselle vain, kun vanhempien työvuorot tai tutkintotavoitteinen opiskelu sitä 

edellyttää. 

Lapsi voi olla hoidossa myös yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan, mikäli toinen vanhemmista on 

silloin työssä. Muulloin varhaiskasvatuspäivän pituus voi olla enintään 10 tuntia. 

Lapsi voi jäädä yöhoitoon, jos vanhempien iltavuoroa seuraa aamuvuoro ja lapsen yöuni tällöin kotona jää 

liian lyhyeksi. Viimeinen mahdollinen kotiinlähtöaika muutoin on klo 22.00–22.30. 

Lähialueella työssä käyvien tarvitsema hoitoaika saadaan, kun työvuoron alkuun ja loppuun lisätään n. puoli 

tuntia. Työvuorot ilmoitetaan pyydettäessä työnantajan vahvistamilla työvuorolistoilla. 

 

 

Tilapäinen vuorohoito 

Vuorohoitoa tilapäisesti voivat käyttää asiakkaat silloin, kun vanhempien työvuorot tai opiskelu sitä 

edellyttävät, mutta joilla ko. palveluntarve todentuu vain satunnaisesti. Tilapäisesti tai satunnaisesti 

todentuvan vuorohoidon ollessa kyseessä, määritellään tapauskohtaisen harkinnan jälkeen varahoitopaikka 

Pihakoivun päiväkotiin. Vuorohoidon järjestämisen periaatteita noudatetaan myös tilapäistä vuorohoitoa 

tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. 

 

 

Lasten hoitoajat varataan mobiilipalvelu Päikyn, kautta.  

Varauskalenteri Päikyssä lukkiutuu aina sunnuntaisin klo 23.55, jolloin varaus pitää olla tehtynä.   

Esim. perjantaina viikolla 1 ilmoitetaan viikon 3 hoidontarve. 

Hoitoaikojen ilmoittamisohjeet perustuvat työntekijöiden työvuoroluetteloiden laatimis-aikatauluihin. 

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen 

siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän 

suostumuksella tai järjestelyihin liittyvästä syystä. ( Työaikalaki 7 LUKU 35 § 9) 

Kun hoitoajat ilmoitetaan mahdollisimman tarkkaan, saadaan työvuorosuunnittelulla parhaiten 

kohdennettua henkilökuntaa niille kellonajoille, joina lapsiakin on eniten päiväkodissa. 

 

Hoitoa järjestetään vain edellä mainitulla tavalla ennalta ilmoitettujen ja varattujen hoitoaikojen 

perusteella.  Jos hoidon tarve äkillisesti muuttuu, hoitoa voidaan antaa vain, mikäli lapsi vielä mahtuu 

hoitoryhmään, eikä hoitoajan vaihdos aiheuta suurta muutosta vahvistettuun työvuorolistaan. 

Muutoksesta on ilmoitettava päiväkotiin mahdollisimman pian. 

 

 

 

 



Varhaiskasvatusmaksusta 

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja Forssan sivistys- ja 

tulevaisuuslautakunnan päätöksiin. Maksun määrittämistä varten pitää toimittaa tulotiedot ja valita 

varhaiskasvatusaika.  

Varhaiskasvatusaika valitaan hakemuksessa. Tuntien määrää voi muuttaa kirjallisella ilmoituksella 

(varhaiskasvatus@forssa.fi) , kuitenkin siten, että muutos kestää vähintään kolme kuukautta. Valittavana 

ovat alla olevat vaihtoehdot: 

korkeintaan 20h /vko (maksu 50% kokoaikaisesta maksusta) 

yli 20h /vko - 27h /vko (maksu 70% kokoaikaisesta maksusta) 

yli 27h /vko - alle 35h /vko (maksu 80% kokoaikaisesta maksusta) 

vähintään 35h /vko (maksu 100% kokoaikaisesta maksusta) 

Vuorohoidossa korkeintaan 10h /vko (maksu 30% kokoaikaisesta maksusta) 

Vuorohoidossa korkeintaan 15h /vko (maksu 40% kokoaikaisesta maksusta) 

 

 

Varhaiskasvatuspäivä 

Kun vanhemmat ovat iltavuorossa, lapsen hoitoajan alkamisesta sovitaan lapselle tarkoituksenmukaisella 

tavalla. Pääsääntönä on, että lapselle tarjotaan hoitopäivän aikana yksi lämmin ateria, mikäli vanhemman 

työaika ei toisin vaadi. 

Jos lapsi on päiväkodissa öitä, uusi hoitopäivä alkaa aina, kun vuorokausi vaihtuu. Näin esim. yhden yön 

aikana kuluu kaksi ja kahden yön aikana kolme hoitopäivää. 

Lapsen vanhempien sairasloman aikana hoitoaika sovitaan tapauskohtaisesti, ryhmän toiminta ja 

vanhemman kunto huomioiden. 

Ryhmän lapset osallistuvat päiväkodin retkille hoitoaikojensa mukaisesti. Retkien järjestämisessä pyritään 

tasapuolisuuteen ja antamaan jokaiselle lapselle mahdollisuus osallistua vuorollaan. 

 

 

Vuorohoito alla mainittujen juhlapyhien aikana  

Vuorohoitoa tarjotaan kaikkina vuoden päivinä.  Joulunpyhät ja juhannuksen aika ovat luonteeltaan sellaisia 

ajanjaksoja, jotka lapsen olisi toivottavaa voida viettää perheen parissa tai mahdollisimman kodinomaisessa 

ympäristössä. Mikäli hoidontarvetta em. ajankohtina on, tarjotaan vuorohoitoa 24.-26.12. sekä 

juhannusaattona, juhannuspäivänä ja juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina erikseen sovittavissa 

olosuhteissa (esim. perhepäivähoidossa tai jonkun muun päivähoidon työntekijän kotona) 

 

 

Vuorohoidon tarpeen päättymisestä tulee ilmoittaa päiväkotiin. Tällöin lapselle järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan hoitopaikka toisesta päiväkodista tai perhepäivähoidosta. 
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