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Kasvatus- ja sivistyslautakunta § 37 11.05.2021

Vuorohoidon linjaukset Nousiaisten kunnan varhaiskasvatuksessa 1.8.2021 alkaen

109/05.10.00/2021

KaSiltk 11.05.2021 § 37

 Valmistelijat: sivistysjohtaja Pasi Isokangas ja var hais kas va tus joh ta-
ja Minna Halonen

 Kasvatus- ja sivistyslautakunta on päätöksessään 15.11.2016 162§
päät tä nyt vuorohoidon linjauksiksi seuraavaa:

1) Vuorohoitoa on klo 17 – 6.15 välillä tapahtuva hoito ja/tai vii kon-
lop pu hoi to.

 2) Vuorohoitoa järjestetään keskitetysti päiväkoti Nuppulassa.
 3) Jos vuorohoidon tarve on satunnaista, lapsen hoitopaikka voi olla

kah des sa eri päivähoitopaikassa.
 4) Juhlapyhien (24. - 26.12., pitkäperjantai, 1. -2. pääsiäispäivä, ju-

han nus) aikana vuorohoitoa järjestetään joko kunnan omana toi min-
ta na, ostopalveluna tai muulla tavoin.

 5) Ilta-, yö- ja viikonloppuhoito ei ole subjektiivista päivähoito-oikeut
 ta. Oikeus vuorohoitoon on vain lapsilla, joilla hoidontarve johtuu

huol ta jien työn luonteesta (vuorotyö) tai opiskelusta. Lapsi voi olla
hoi dos sa, kun molemmat huoltajat ovat töissä sekä yövuoron jäl-

 keen huoltajien nukkumisajan.
 6) Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään1,5 viikkoa aiemmin

per jan tai sin klo 12 mennessä (esim. viikon 5 hoitoajat ilmoitetaan vii-
kon 3 perjantaina, klo 12 mennessä). Vuorohoidossa lasten hoitoajat
pe rus tu vat vanhempien työvuoroihin. Henkilökunnan työvuorot laa di-
taan huoltajien ilmoittamien hoitoaikojen perusteella. Ilta- ja vii kon-
lop pu hoi toon sekä vuorohoitoon ei ole mahdollista tehdä lisääviä
muu tok sia hoidontarpeen ilmoittamisen jälkeen.  Määräajan jälkeen
il moi tet tui hin tarpeisiin vastataan, mikäli se on mahdollista hen ki-
lös tön työvuorojen puitteissa. Muuttuneista hoitoajoista ja työvuoron
muu tok sis ta on ilmoitettava välittömästi päiväkotiin.

 7) Lapsi ei ole oikeutettu vuorohoitoon huoltajan ollessa vapaalla, lo-
mal la tai sairaana tai toisen vanhemman ollessa päivätyössä. Ky sei-
si nä päivinä lapsi voi tulla hoitoon klo 6.15 - 17 välillä perustellun tar-
peen mukaan. Näistä hoitopäivistä ja -ajoista tulee sopia erikseen
hen ki lö kun nan kanssa.

 8) Päivällinen tarjotaan kyseisenä päivänä vähintään klo 17.30 asti  
hoi dos sa oleville. Iltapala tarjotaan klo 20. Mikäli lapsen etukäteen il-
moi te tut hoitoajat eivät ajoitu päiväkodin ruokailuaikoihin, huolehtivat
lap sen huoltajat lapsen ruokailusta itse.

 9) Iltahoitoa järjestetään klo 23 asti.
 10) Lastentarhanopettajan työvuorot keskittyvät pääosin arkipäivien

vä li vuo roi hin, lastenhoitajien äärivuoroihin, iltoihin ja viikonloppuihin.
 11) Vuorohoidossa olevan lapsen vuorohoidon tarpeen päät ty mi ses-

tä on ilmoitettava päiväkotiin. Kun vuorohoidon tarve päättyy, lapsi
voi daan tarvittaessa siirtää päiväryhmään tai toiseen



Nousiaisten kunta Pöytäkirjanote Sivu 2

päiväkotiin.
 12) Huoltajien tulisi pyrkiä järjestämään lapselle viikoittain kaksi sel-

lais ta päivää, jolloin hän ei osallistu varhaiskasvatukseen.
 13) Vuorohoitoa tarvitsevien esioppilaiden esiopetus järjestetään

kou lul la ja täydentävä päivähoito vuorohoitoryhmässä.

 Tarvetta on ilmennyt linjauksien pieneen korjaamiseen vastaamaan
ny kyis tä tilannetta sekä lisäksi otetaan linjauksiin mukaan 1. luok ka-
lais ten oppilaiden mahdollisuus saada tietyin edellytyksin vuo ro hoi-
toa.

 Uusia linjauksia on käsitelty yhdessä varhaiskasvatusjohtaja Minna
Ha lo sen kanssa ja on päädytty esittämään lautakunnalle seuraavia
lin jauk sia:

 (Esityksessä olevat muutokset nykyiseen linjaukseen on merkitty li-
ha voin nil la.)

 1) Vuorohoitoa on klo 17 – 6.15 välillä tapahtuva hoito ja/tai vii kon-
lop pu hoi to.

 2) Ilta-, yö- ja viikonloppuhoito ei ole subjektiivista päivähoito-oikeut
 ta. Oikeus vuorohoitoon on vain lapsilla, joilla hoidontarve johtuu

huol ta jien työn luonteesta (vuorotyö) tai opiskelusta. Lapsi voi olla
hoi dos sa, kun molemmat huoltajat ovat samaan aikaan töissä
sekä yövuoron jälkeen huoltajien nukkumisajan. Varhaiskasvatus
pyy tää vuorohoitoa haettaessa todistuksen vuorohoidon tar-
pees ta. (työnantajan todistus vanhemman vuorotyöstä)

 3) Vuorohoitoa järjestetään keskitetysti päiväkoti Nuppulassa.
 4) Jos vuorohoidon tarve on satunnaista, lapsen hoitopaikka voi olla

kah des sa eri päivähoitopaikassa.
 5) Juhlapyhien (24. - 26.12., pitkäperjantai, 1. -2. pääsiäispäivä, ju-

han nus) aikana vuorohoitoa järjestetään joko kunnan omana toi min-
ta na, ostopalveluna tai muulla tavoin.

 6) Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään 1,5 viikkoa aiemmin
per jan tai sin klo 9 mennessä (esim. viikon 5 hoitoajat ilmoitetaan vii-
kon 3 perjantaina, klo 9 mennessä). Vuorohoidossa lasten  hoitoajat
pe rus tu vat vanhempien työvuoroihin. Henkilökunnan työvuorot laa di-
taan huoltajien ilmoittamien hoitoaikojen perusteella. Ilta- ja vii kon-
lop pu hoi toon sekä vuorohoitoon ei ole mahdollista tehdä lisääviä
muu tok sia hoidontarpeen ilmoittamisen jälkeen.

     Määräajan jälkeen ilmoitettuihin tarpeisiin vastataan, mikäli se on
 mahdollista henkilöstön työvuorojen puitteissa. Muuttuneista hoi to-

ajois ta ja työvuoron muutoksista on ilmoitettava välittömästi päi vä ko-
tiin.

 7) Lapsi ei ole oikeutettu vuorohoitoon huoltajan ollessa vapaalla, lo-
mal la tai sairaana tai toisen vanhemman ollessa päivätyössä. Ky sei-
si nä päivinä lapsi voi tulla hoitoon klo 6.15 - 17 välillä perustellun tar-
peen mukaan. Näistä hoitopäivistä ja -ajoista tulee sopia erikseen
hen ki lö kun nan kanssa.

 8) Päivällinen tarjotaan kyseisenä päivänä vähintään klo 17.30 asti
hoi dos sa oleville. Iltapala tarjotaan klo 20. Mikäli lapsen etukäteen il-
moi te tut hoitoajat eivät ajoitu päiväkodin ruokailuaikoihin, huolehtivat
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lap sen huoltajat lapsen ruokailusta itse.
 9) Iltahoitoa järjestetään klo 23 asti.
 10) Lastentarhanopettajan työvuorot keskittyvät pääosin arkipäivien

vä li vuo roi hin, lastenhoitajien äärivuoroihin, iltoihin ja viikonloppuihin.
 11) Vuorohoidossa olevan lapsen vuorohoidon tarpeen päät ty mi ses-

tä on ilmoitettava päiväkotiin. Kun vuorohoidon tarve päättyy, lapsi
voi daan tarvittaessa siirtää päiväryhmään tai toiseen päiväkotiin.

 12) Huoltajien tulisi pyrkiä järjestämään lapselle viikoittain kaksi sel-
lais ta päivää, jolloin hän ei osallistu varhaiskasvatukseen.

 13) Vuorohoitoa tarvitsevien esioppilaiden esiopetus järjestetään
kou lul la ja täydentävä päivähoito vuorohoitoryhmässä.
14) Vuorohoidon mahdollisuutta tarjotaan 1. luokkalaisille op pi-
lail le, mikäli vuorohoidossa on tilaa ja siihen on erityisen pai na-
va syy. Tällainen syy on lapsen erityisen tuen päätös pi den ne-
tys tä oppivelvollisuudesta. Tällaisessa ta pauk ses sa  vuo ro hoi-
toa tarjotaan toimintakauden lop puun asti. 2.luokkalaisille vuo-
ro hoi toa ei tarjota.

Ehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä Nousiaisten kun-
nan vuorohoidon linjaukset esityksen mukaisesti.

 Lisätiedot päätösehdotuksesta:
 sivistysjohtaja Pasi Isokangas, puh. 044 435 5300

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

 Lisätiedot päätöksestä:
 sivistysjohtaja Pasi Isokangas, puh. 044 435 5300

Jakelu Varhaiskasvatusjohtaja
Päiväkodinjohtaja


