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9028-2012 (421) 
 
Turun kaupungin linjaukset vuorohoidon järjestämiseksi 
 

Tiivistelmä: - 
 
 
Vapelksj § 26 

Vs. tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen ja palvelualueen päällikkö Leena 
Herjanto: 
 
Päiväaikaan toimivat päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti kello 6.30–17.00 
sekä tarpeen mukaan kello 6.00–18.00.  
 
Vuorohoitoa on kello 18.00–6.00 välillä tapahtuva hoito ja / tai viikonloppuhoi-
to:  

- ympärivuorokautinen hoito, jota järjestetään kaikkina vuoro-
kaudenaikoina ja kaikkina viikonpäivinä (Juhannuksena päi-
väkodit ovat kiinni juhannusaatosta klo 15.00 alkaen juhan-
nuksen jälkeiseen sunnuntaihin klo 6.30 asti. Jouluna päivä-
kodit ovat kiinni jouluaatosta klo 15.00 alkaen Tapanin päi-
vään klo 6.30 asti.)  

- iltahoito, jota järjestetään arkipäivisin klo 22.00 asti  
- viikonloppuhoito, jota järjestetään lauantaisin ja sunnuntaisin 

klo 22.00 asti 
 
Vuoropäiväkotien lapsiryhmien lasten ja henkilökunnan määrä on suurempi 
kuin tavallisissa päiväkotiryhmissä. Lasten hoitoajat ja henkilökunnan työajat 
jakautuvat eri vuorokauden aikoihin (aamu, päivä, ilta- ja yö). 
 
Oikeus vuoropäivähoitoon 
 
Päivähoitolain (19.1.1973/36) 2 § mukaan päivähoitoa on mahdollisuuksien 
mukaan järjestettävä vanhempien tai muiden huoltajien tarvitsemassa muo-
dossa.  
 
Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Oikeus vuorohoitopaikkaa perus-
tuu vanhempien/vanhemman työstä tai opiskelusta johtuvaan päivähoidon 
tarpeeseen myös klo 18.00-6.00 välillä sekä viikonloppuisin. Vuorohoito on 
tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Vuorohoidossa las-
ten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin. Lapsi voi olla hoidossa ai-
na, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempi-
en nukkumisajan. Muut lastenhoidon tarpeet tulee järjestää muulla tavalla.  
 
Vanhemman vapaa- / lomapäivät ovat myös lapsen vapaa- / lomapäiviä. Vii-
koittain lapsella tulisi olla vähintään kaksi vapaapäivää. Vanhemman vapaa-
päivinä, lomapäivinä ja sairaslomalla ei pääsääntöisesti tarjota vuorohoitoa. 
Kyseisinä päivinä lapsi voi tulla hoitoon perustellun tarpeen mukaan kello 
8.00-16.00 välisenä aikana. Näistä hoitopäivistä ja -ajoista tulee sopia erik-
seen henkilökunnan kanssa.  
 
Jos vuorohoidon tarve päättyy, järjestetään lapselle tarvittaessa päivähoito-
paikka toisesta ryhmästä, päiväkodista tai perhepäivähoidosta. 
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Vuorohoidon hoidontarpeesta ilmoittaminen 
 
Vuorohoitoa järjestetään ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisiin päivä-
hoidon tarpeisiin.  
 
Tulevan viikonlopun ja seuraavan viikon hoitoajat tulee ilmoittaa kirjallisesti 
hoitoaika-lomakkeella viimeistään maanantaihin klo 12 mennessä. Henkilö-
kunnan työvuorot laaditaan vanhempien tuomien työvuorolistojen perusteella.  
 
Myöhemmin ilmoitettuihin hoidon tarpeisiin ja hoitoajan muutoksiin ei voida si-
toutua. Määräajan jälkeen ilmoitettuihin tarpeisiin hoito järjestetään, mikäli se 
henkilökunnan työvuorojen mukaisesti on mahdollista. Muuttuneista hoito-
ajoista ja työvuoron muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi päiväkotiin. 
Sama koskee myös tilapäisen vuorohoidon tarvetta. 
 
Näillä linjauksilla pyritään varmistamaan päivähoitoasetuksen mukainen hen-
kilöstömäärä ja KVTES:n määräykset henkilökunnan työaikajärjestelyistä 
 
Ruokailu 
 

• Aamupala tarjotaan vuorohoidossa niille lapsille, joille on varattu hoito 
kello 8.15 tai aikaisemmin 

• Lounas tarjotaan kello 11.00–12.00 niille lapsille, jotka ovat hoidossa 
lounasaikaan 

• Välipala tarjotaan kello 14.00 jälkeen hoidossa oleville lapsille 
• Päivällinen tarjotaan kello 17.30 niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu il-

taan 
• Iltapala tarjotaan kello n. 19.30 

 
Mikäli lapsen hoitoajat eivät ajoitu päiväkodin ruokailuaikoihin, huolehtivat 
vanhemmat lapsen 
ruokailusta. 
 
Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki vuorohoidossa 
 
Lapsen tuen tarve ja tuen järjestäminen tuovat omat haasteensa vuorohoi-
dossa, koska vuorovaikutussuhteita ja – tilanteita on paljon ja ryhmätilanteet 
ovat muuttuvia. Perheen kokonaistilanne sekä lapsen yksilöllinen tuen tarve 
arvioidaan ja suunnitellaan tarkasti yhdessä vanhempien ja tarvittaessa mui-
den asiantuntijoiden kanssa. 
 
Esiopetus vuorohoidossa 
 
Vuorohoidon esiopetusajat tarkistetaan lukuvuosittain lasten hoidontarpeen 
pohjalta. 
Esiopetus toteutetaan pääasiallisesti kiinteissä vertaisryhmissä ja osittain yh-
distetyissä ryhmissä ja yksilöopetuksena. Esiopetusikäisten lasten hoitoaiko-
jen pohjalta suunnitellaan vertaisryhmien esiopetusajat, niin ettei lapsen päi-
väkodissa oloaika tule tarpeettoman pitkäksi. Lapsen esiopetuksen oppimis-
suunnitelman merkitys korostuu vuorohoidossa olevien lasten esiopetuksen 
järjestelyissä. Esiopetusta ei järjestetä viikonloppuisin. 
 
Koululaiset vuorohoidossa 
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Pienille koululaisille (1 ja 2 luokat) voidaan tarjota harkinnanvaraisesti vuoro-
hoitoa, mikäli se päivähoitoikäisten lasten sijoitusten jälkeen on mahdollista. 
Oikeus päivähoitopaikkaan loppuu lapsen siirtyessä perusopetukseen ja uutta 
hoitopaikkaa tulee hakea tarvittaessa erikseen. Hoitopaikasta peritään päivä-
hoitomaksuasetuksen mukainen maksu. Vuoropäivähoito on mahdollista kou-
lulaisille arkisin klo 17.00 – 08.00 sekä tarpeen mukaan viikonloppuisin. Mat-
kat ovat vanhempien vastuulla.  
 
Vuorohoitoyksiköt 
 
Vuoropäivähoidon järjestämispaikka, aukioloaika sekä yhteystiedot: 
 
Ympärivuorokautinen hoito kaikkina viikonpäivinä:  
Kaskenmäen päivähoitoyksikkö, osoitteessa Kaskenkatu 7 puh. 02-2625861 
 
Iltahoito maanantaista sunnuntaihin klo 22.00 asti:  
Asemanseudun päivähoitoyksikkö, osoitteessa Käsityöläiskatu 20 puh. 02-
2625716 
 
Iltahoito maanantaista lauantaihin klo 5.00 - 22.00: 
Hintsankujan päivähoitoyksikkö, osoitteessa Hintsankuja 4 puh. 02-2625908 
 
Iltahoito maanantaista perjantaihin klo 22.00 asti:  
Munterinkadun päivähoitoyksikkö, osoitteessa Munterinkatu 3 puh. 02-
2625791 
Kuuvuoren päivähoitoyksikkö, osoitteessa Nummenpuistokatu 1 puh 02-
2626457 
Hepokullan päivähoitoyksikkö, osoitteessa Niitunniskantie 1 puh. 02-2625769 
Martin päivähoitoyksikkö, osoitteessa Stålarminkatu 27 puh. 02-2625661 
Turunmaankadun päivähoitoyksikkö, osoitteessa Turunmaankatu 3 puh 02-
2625631 
 
Palvelujohtaja Vesa Kulmala: 
 

Ehdotus Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää 
hyväksyä Turun kaupungin linjaukset vuorohoidon järjestämiseksi 1.8.2012 
alkaneelta toimintakaudelta lähtien. 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 
Jakelu 
 tpv Herjanto Leena 
 tpv Jokinen Pia 
 tpv Kariluoma Virpi 
 tpv Kjellman Liliane 
 tpv Luoma Anne 
 tpv Rapala Eila 
 tpv Siipola Anne 
 tpv Soukainen Ulla 
 tpv Yrttiaho Kirsti 
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