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Vuorohoidon palveluperiaatteet
Porvoon varhaiskasvatuspalveluissa


Porvoon varhaiskasvatuspalveluissa tarjotaan vuorohoitoa lapselle,
jonka hoidontarve on huoltajien säännöllisestä vuorotyöstä tai
opiskelusta johtuen myös kello 18.00 - 06.00 välisenä aikana ja
viikonloppuisin.



Lasten hoitoajat perustuvat huoltajien opiskelu- tai työvuoroihin.



Tilapäinen tai satunnainen vuorohoidon tarve, esimerkiksi opiskelun
vuoksi, ei oikeuta vuorohoitopaikkaan vaan tarvittaessa siitä
neuvotellaan tapauskohtaisesti vuoropäiväkodin johtajan kanssa.



Jos vuorohoidon tarve päättyy, osoitetaan lapselle toinen
varhaiskasvatuspaikka mahdollisuuksien mukaan
lähipalveluperiaatteen mukaisesti.



Lapsen vuorohoidon tarve määritellään kirjallisella sopimuksella
varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta.

Vuorohoitopäiväkoti
Porvoon kaupungissa järjestetään vuorohoitoa Toukovuoren päiväkodissa.
Aurinkomäentie 1, 06150 Porvoo
https://www.porvoo.fi/toukovuoren-paivakoti

Hoitoajat vuorohoidossa


Lasten hoitoajat ja huoltajien työajat ilmoitetaan päiväkotiin kirjallisesti
maanantaihin kello 10.00 mennessä koskien seuraavaa viikkoa.



Lapsi voi olla hoidossa, kun molemmat huoltajat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen
huoltajien nukkumisajan.



Huoltajan vapaa- ja lomapäivät ovat myös lapsen vapaa- ja lomapäiviä.



Huoltajan vapaapäivinä tai sairauslomalla ei tarjota vuorohoitoa mutta lapsi voi
tulla hoitoon perustellun tarpeen mukaan arkipäivisin pääsääntöisesti kello 9.00 16.00 välisenä aikana.



Lapsen voi tuoda hoitoon aikaisintaan kello 5.30. Jos hoidontarve on aikaisemmin,
tuodaan lapsi hoitoon yöksi.



Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, haetaan päiväkodista kello 22.30 mennessä.



Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon viimeistään kello 20.00 mennessä.
Tarkempi hoitoaika neuvotellaan palvelusopimusta laadittaessa.



Tavoitteena on taata lapselle riittävä yöuni ja selkeä päivärytmi.

Vuorohoito ja esiopetus


Myös vuorohoitoa tarvitsevat lapset osallistuvat esiopetukseen oman asuinalueensa
esiopetusryhmissä. Vuorohoidosta neuvotellaan yksilöllisesti.



Lasten säännöllisen osallistumisen varmistamiseksi järjestelyistä sovitaan
yhteistyössä huoltajien kanssa.



Lasten edun näkökulmasta on tärkeää, ettei lasten esiopetus- ja hoitopäivästä tule
kohtuuttoman pitkää.

Ruokailu vuorohoidossa


Aamupala tarjotaan vuorohoidossa niille lapsille, jotka ovat hoidossa ennen kello
8.30.



Lounas tarjotaan niille lapsille, jotka ovat hoidossa 11 - 11.30 välisenä aikana.



Välipala tarjotaan niille lapsille, jotka ovat hoidossa kello 14.00 - 14.30 välisenä
aikana.



Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu kello 17.00 jälkeen.



Iltapala tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu kello 19.3o jälkeen.



Huoltaja huomioi vuorohoidon ruoka-ajat ja huolehtii lapsen ruokailusta
hoitoaikojen ulkopuolella siten, että lapsi pystyy osallistumaan toimintaan
vuorohoitoon tullessaan.

