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SIVLTK § 103
Kasvatusjohtaja

Sotkamon kunnassa tarjotaan vuorohoitoa Käpymetsän päiväkodissa.
Sivistystoimen lautakunta on kokouksissaan (31.10.2019 §92 ja 5.11.2020 §
84) hyväksynyt vuorohoidon periaatteet. Varhaiskasvatuksen
työntekijäresurssien riittävyyden takaamiseksi on tarkoituksenmukaista, että
vuorohoidon käyttäjille on selkeä ohjeistus siitä, milloin ja millaisin ehdoin
vuorohoitoa tarjotaan.
Vanhemmilla tarkoitetaan tässä yhteydessä samassa taloudessa asuvia
avio- tai avopuolisoita.
Esitys vuorohoidossa noudatettavista periaatteista 1.1.2022 alkaen:
 Vuorohoitoa annetaan vain ansiotyöstä tai opiskelusta ja siihen liittyvästä
työharjoittelusta johtuvasta syystä (molemmat vanhemmat vuorotyössä)
 Hoitovuorokausi alkaa 00.00 ja päättyy klo 24.00
 Lapselle varatun vuorohoitoajan perustana ovat vanhempien työajat:
myöhemmin työhön menevä tuo lapsen hoitoon ja aikaisemmin työstä
pääsevä hakee lapsen hoidosta. Vanhempien harrastus tai muu vapaa-ajan
toiminta ei oikeuta käyttämään vuorohoitoa
 Vanhemman vapaapäivänä lapsella on oikeus osallistua
varhaiskasvatukseen kello 8.00–15.00 välisenä aikana arkipäivisin
 Lapsen vuorohoitoajaksi katsotaan vanhempien työssäoloaika ja
kohtuulliseksi katsottu työmatkaan käytetty aika
 Yövuoron jälkeisestä hoidosta sovitaan erikseen. Lapsi haetaan kotiin noin
9 tuntia yövuoron päättymisen jälkeen (työmatka+lepo)
 Mikäli vanhemmalla on iltavuoron jälkeen seuraavana päivänä aamuvuoro,
yöhoidon tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti
 Lapsen hoitoaika tulee varata edellisen viikon maanantaihin kello 12.00
mennessä. Tämän jälkeen tulleita hoitovarauksia ei välttämättä voida
toteuttaa. Vanhempien tulee lapsen hoitoaikaa varatessa ilmoittaa myös
omat työvuoronsa. Vanhemman tulee tarkistaa hoitopaikasta, onko
esimerkiksi äkillisistä työvuoromuutoksista johtuva hoitoajan muutos

mahdollista toteuttaa, ennen kuin lupautuvat vaihtamaan työvuoroa,
jäämään ylitöihin tai menemään töihin vapaapäivänä
 Yövuoron peruuntuminen kyseiseltä päivältä on ilmoitettava kello 12.00
mennessä
 Vanhempien on ilmoitettava viipymättä lapsen poissaolosta sekä syy
poissaoloon (sairas/muu poissaolo)
 Vanhemman sairastaessa lapsen on mahdollista olla hoidossa
päivävuorossa klo 8.00–15.00 välillä arkipäivisin
 Mikäli vuorohoidon tarve päättyy, lapselle pyritään järjestämään paikka
päiväryhmästä joko päiväkodista tai perhepäivähoidosta
 Vuoropäivähoidossa lapselle tarjotaan hänen todelliseen hoitoaikaansa
kuuluvat ateriat.
Mikäli on perusteltu syy poiketa näistä periaatteista, Käpymetsän
päiväkodinjohtaja tekee asiaa koskevan viranhaltijapäätöksen.
Lisätietoja asiasta antaa kasvatusjohtaja Ville Manninen, p. 044 750 2298 tai
ville.manninen@sotkamo.fi.
Sivistysjohtaja
Ehdotus

Sivistystoimen lautakunta päättää vuorohoidon toimintaperiaatteet
edellä esitetyssä muodossa 1.1.2022 alkaen.
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