
 

Vuorohoidon ohjeistus vanhemmille 1.8.2019 alkaen 

 

✓ Päiväkoti SatuSeikelässä järjestetään laajennettua varhaiskasvatusta (vuorohoitoa) sitä tarvitseville klo 

17.30 – 06.00 välisenä aikana, sekä viikonloppuisin.  Vuorohoidon ryhmänä toimii Huvikumpu, 

puhelinnumero on 044 7388 187. Vuorohoitoa voidaan ostaa myös naapurikunnista.  

 

✓ Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, oikeus siihen kuuluu päätoimesta tai 

sivutoimesta johtuvaan hoidontarpeeseen (mukaan lukien vuorotyöstä aiheutuva vanhemman 

vuorokausilevon tarve). Molempien huoltajien on oltava työssä (tai yötyöstä johtuvalla vuorokausilevolla) 

lapsen käyttäessä vuorohoitoa.  

 

✓ Huoltajien on toimitettava työnantajan todistukset vuorotyöstä hoitoa hakiessaan, työpaikan vaihtuessa 

ja pyydettäessä. Vuorohoidon tarpeen päättyessä lapsi voidaan siirtää pois vuorohoitopäiväkodista.  

 

✓ Lapsi ei ole oikeutettu vuorohoitoon huoltajien vapailla, vanhemman sairastaessa tai lomilla. Hoitopäivä 

näissä tapauksissa pitää olla 6.30–17 välisenä aikana. Lapselle kuuluu myös vähintään kaksi 

vapaapäivää viikossa.  

 

✓ Hoitoajat on ilmoitettava viimeistään viikkoa edeltävänä maanantaina klo 8.00 mennessä. Hoitoajat 

ilmoitetaan sähköisesti; http://www.masku.fi/varhaiskasvatus/hoitoaikojen-ilmoittaminen/  Mikäli 

hoitoaikoja ei ole ilmoitettu, hoitoaika on 6.30–17.00 välisenä aikana. Pyydettäessä on toimitettava 

työvuorolista tai lista toteutuneista työvuoroista työantajan allekirjoittamana.  

 

✓ Hoitoaikavaraukset tarvitsemme seuraavan viikon aterioiden tilaamista, henkilökunnan 

työaikasuunnittelua ja mahdollisten sijaisten varaamista varten. 

 

✓ Hoitoa ei varata "VARMUUDEN VUOKSI", vain ainoastaan todelliseen tarpeeseen! Peruuntuneet 

hoitovaraukset ilta-, yö- ja viikonloppuina vaikuttavat henkilökunnan työvuoroihin. Peruutukset ovat 

ilmoitettava Huvikumpuun tai SatuSeikelän varhaiskasvatuksen esimiehelle p. 044 7388 384 heti tiedon 

saatua (esim. huoltajan oma tai lapsen sairastuminen, oman työvuoron vaihtuminen/peruutus).  

 

✓ Vuorohoitoon ei ole mahdollista tehdä lisääviä muutoksia, paitsi jos ryhmässä on tilaa ja muutokset ovat 

mahdollisia henkilökunnalle suunniteltujen työvuorojen puitteissa. 

 

✓ Hoitosopimukseen liittyvistä muutoksista ole yhteydessä SatuSeikelän varhaiskasvatuksen esimieheen. 

 

✓ Ruokailu vuorohoidossa: 

o Päivällinen aloitetaan noin 17.30. Lapsi, jonka hoitoaika on ilmoitettu päättyväksi klo 17.30 tai 

tätä ennen ei ole oikeutettu päivälliseen. Klo 18 tai sen jälkeen hoitoon tuleva lapsi ei ole enää 

oikeutettu päivälliseen.  

o Iltapala on klo 19.45 – 20.15.  

 

✓ Vuorohoito järjestetään tarvittaessa seutukunnallisesti ostopalveluna 
o jouluna 24. – 26.12 
o pitkäperjantaina ja 1. - 2. pääsiäispäivinä 
o juhannuksena juhannusaatosta ko. viikon sunnuntaihin.  

 

http://www.masku.fi/varhaiskasvatus/hoitoaikojen-ilmoittaminen/

