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ILTA- JA VUOROHOIDON LINJAUKSIA  

 

Ilta- ja vuorohoidon järjestämisen periaatteita 

Iltahoidolla tarkoitetaan maanantaista perjantaihin klo 18.00 -22.00 välisenä aikana järjestettävää 

hoitoa. Vuorohoidolla tarkoitetaan maanantaista sunnuntaihin 24 tuntia vuorokaudessa 

järjestettävää hoitoa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka 

tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 13§). Ilta- ja vuorohoitoon sisältyy samat asiakasmaksuun 

määräytyvät tekijät kuin muuhunkin varhaiskasvatukseen. Pälkäneen kunnan sivistyslautakunta on 

14.1.2020 hyväksynyt uudet varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen. 

Asiakasmaksutiedote on kuntamme nettisivuilla.  

 

Pälkäneen kunnan ilta- ja vuorohoito on järjestetty Hermannin päiväkodissa Tähkien ryhmässä. 
Ilta- ja vuorohoito ei ole subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Harrastustoiminta tai sen 

ohjaaminen vapaa-ajalla ei oikeuta ilta- ja vuorohoitoon. Vuorohoidon tarve arvioidaan 

tapauskohtaisesti. Työnantajaa ja opiskelupaikkaa varten on lopussa lomakepohja, jota voi käyttää 

todistuksena. Hoidontarve todistetaan työvuorolistoilla ja väärinkäyttö voi aiheuttaa paikan 

menettämisen. 

Lapsen hoitoaika ja hoitoajoista ilmoittaminen  

Hermanniin Tähkien vuorohoitoryhmään lapsi voi tulla hoitoon aikaisintaan 5:15. Mikäli hoidon 

tarve sijoittuu tätä aikaisemmaksi aamuyöllä, lapsi jää päiväkotiin yöunille jo edellisenä iltana. 

Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee hakea klo 22:00 mennessä. Lapsen hoitoajat on 

ilmoitettava hoitoviikkoa edeltävänä maanantaina klo 23.59 mennessä DaisyNet -

päivähoitojärjestelmään. Kaikki muutoslomakkeet ja päätökset löytyvät eDaisystä, joihin 

kirjaudutaan pankkitunnuksin. Linkit molempiin sovelluksiin löytyy kunnan verkkosivulta 

varhaiskasvatuksen alta. Viikonloppu- ja yöhoidon tarve on ilmoitettava kahta viikkoa aikaisemmin 

perjantaihin klo 12.00 mennessä. Vanhempien on lisäksi ilmoitettava työvuoronsa kirjallisesti tai 

sähköpostilla osoitteeseen tahkat@palkane.fi.  

Myöhässä ilmoitettujen hoitovarausten toteutumista emme voi taata. Mikäli hoitoaikavarausta ei ole 

tehty lukitusajan sisällä, hoidon onnistuminen tulee aina varmistaa lapsiryhmän henkilökunnalta 

puhelimitse p. 040 569 4442 Tähkät 

Henkilöstön resursoinnin vuoksi sekä ruokahävikin minimoimiseksi ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon 

peruuntumiset on ilmoitettava välittömästi Tähkille. 

Perheet ilmoittavat itse mahdolliset hoitovuorojen muutokset. Nopealla aikataululla tulleiden 

työvuoromuutosten kohdalla tulee hoidon onnistuminen varmistaa aina ensin päiväkodilta.  

Päiväkodin henkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi ja samalla lasten turvallisen hoidon ja 

kasvatuksen takaamiseksi perheen tulee noudattaa ohjeistusta mahdollisimman tarkasti.  

Lapsen vapaat  

Lapsella tulee olla keskimäärin kaksi vapaapäivää viikossa. Huoltajan vapaa- ja lomapäivät ovat 

lapsen edun mukaisia vapaa- ja lomapäiviä. Lapsella tulisi olla hänen etunsa kannalta vähintään 

kahden viikon yhtäjaksoinen lomajakso vuodessa. Varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää 

enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen  

https://www.palkane.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/asiakasmaksut
https://www.palkane.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/sahkoinen-asiointi
file:///C:/Users/forsmanj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2VDSMLY3/tahkat@palkane.fi
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kesto on lapsen tarpeen mukainen (Varhaiskasvatuslaki 2. luku 9 §). Tähkillä päivien pituuksia 

seurataan ja jatkuvista poikkeamista suosituksesta tullaan käymään keskustelu huoltajan kanssa 

lapsen hyvinvoinnin toteutumisesta. Huoltajan tai sisaruksen sairauslomapäivinä hoitoajasta 

sovitaan erikseen siten, että hoitoaika sijoittuu arkipäiville 9:00 -15:00, jolloin pedagogista toimintaa 

pääsääntöisesti toteutetaan. Henkilökuntaa on myös laskennallisesti eniten paikalla ko. aikana. 

Lapsen hoitojärjestelyt 

Lapsen hoitojärjestelyistä sovitaan lapsen vuorohoidon hoitosopimuksen laatimisen yhteydessä. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan tarkemmin lapsen hoitoon liittyvät asiat. Erikseen 

ilmoitettuina ajankohtina voidaan vuorohoito järjestää keskitetysti toisessa varhaiskasvatus-

yksikössä (joulu- ja kesälomakausi). 

Jos ilta- tai vuorohoidon tarve päättyy, lapselle voidaan osoittaa hoitopaikka toisesta ryhmästä tai 

varhaiskasvatusyksiköstä.  

Vuorohoito on kiinni seuraavat ajanjaksot: 
* 23.12 klo 22:00 - 26.12 klo 22:00 välisen ajan (jouluaaton, joulupäivän ja tapaninpäivän) 
* Uudenvuoden päivän  
* 1. ja 2. pääsiäispäivän sekä pitkäperjantain 
* Juhannusaaton ja -päivän. Juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina päiväkoti aukeaa klo 12:00 
Arkipyhien jälkeen päiväkoti aukeaa klo 6:00. 

Pälkäneen keskustan (Onkkaalan) esiopetuspaikka on Kostian esiopetus, joka palvelee myös ilta- 

ja vuorohoidon tarvitsevia esioppilaita. Mikäli esioppilaan esiopetuksen jälkeisen täydentävän 

varhaiskasvatuksen tarve ulottuu ilta/yöaikoihin, lapsi aloittaa päivänsä suoraan Tähkillä. 

Vuorohoidossa tapahtuva esiopetus hoidetaan Kostian esiopetuksesta vastaavien esiopettajien 

konsultointia hyväksi käyttäen. Ilta- ja vuorohoidossa toimiva varhaiskasvatuksen opettaja huolehtii 

esiopetustehtävien toteutumisesta. Näin varmistetaan, ettei lapsen päivän pituus muodostu 

kohtuuttoman pitkäksi. 

Vuorohoito tilapäishoitopaikkana koskee satunnaisesti vuorohoitoa tarvitsevaa lasta. Käytöstä ja 

kestosta sovitaan varhaiskasvatuksen aluepäällikön kanssa. 

Ruokailu vuorohoidossa 

Ilta- ja yöhoitoa tarvitsevan lapsen hoitopäivään kuuluu pääsääntöisesti yksi lämmin ateria ja väli- 
/ aamu- / iltapala.  

 Aamupala alkaen klo 8:00 

 Lounas alkaen klo 11:15 

 Välipala alkaen klo 14:00 

 Iltavälipala 17:30 (niille joilla hoito loppuu 18:00) 

 Päivällinen alkaen klo 18:00 

 Iltapala n. 20:00 

 

 Yhteistyöstä kiittäen 

 

Juha Forsman  

Varhaiskasvatusjohtaja 
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KIRJALLINEN TODISTUS EPÄSÄÄNNÖLLISESTÄ TYÖSTÄ TAI OPISKELUSTA 

 

Vuorohoitopaikka myönnetään vain lapselle, jonka yksinhuoltajavanhempi tai molemmat 
vanhemmat/huoltajat ovat pääsääntöisesti joko vuorotyössä tai opiskeluun liittyvässä 
työharjoittelussa vuorotyöaikoina. Lisäksi kirjallisia työnantajan laatimia ja voimassa olevia 
työvuorosuunnitelmia voidaan pyytää tarvittaessa muina aikoina.  

Työnantajan/työpaikan tai opiskelupaikan nimi 

 

Työpaikan yhteystiedot /osoite puhelinnumero 

 

Työntekijän /opiskelijan nimi 

 

Työsuhteen muoto (vakituinen/sijainen) ja kesto 

 

Työajat kellonaikoina, erittely arkipäivien ja viikonlopun ajalta 

työaika arkena: 

työaika lauantaisin: 

työaika sunnuntaisin: 

Työmatkaan kuluva aika 

 

Todistuksen antajan allekirjoitus 

 

 

nimenselvennys 

asema  

 

puhelinnumero / s-postiosoite 

 

 

Vastaanotettu Hermannin päiväkodissa vuorohoitoryhmä Tähkillä  ______ / ______ / 20 ___ 

 

 

vastaanottajan allekirjoitus 

 


