
Rauman kaupungin lasten vuorohoitolinjaukset 1.8.2019 alkaen 
 
Vuorohoitoyksiköt 
 
Vuorohoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta, mikä sisältää myös ilta-, yö- ja/tai viikonloppuhoidon 
(vuorohoito ajoittuu arkisin klo 18–06 välille). Raumalla on tällä hetkellä kaksi vuorohoitoa 
tarjoavaa yksikköä: 
 

• Papinpellon vuoropäiväkoti, Itsenäisyydenkatu 5 C 
avoinna 24 tuntia/vuorokausi 

Papinpellon vuoropäiväkoti on avoinna kaikkina viikonpäivinä. Poikkeuksena on juhannuksen- ja 
joulunaika, jolloin myös Papinpellon vuoropäiväkoti on kiinni juhannuksen aatonaattoillasta klo 
22.30 alkaen juhannuksen jälkeiseen maanantaiaamuun klo 5.00 asti. Joulun aikaan päiväkoti on 
kiinni joulun aatonaatonillasta klo 22.30 alkaen tapaninpäivän jälkeisen päivän aamuun klo 5.00 
asti. 

 
• Päiväkoti Myllytonttu, Myllykuja 5, Lappi 

avoinna klo 5.30–22.30 maanantaista perjantaihin  
• Lisäksi tarvittaessa Polarin päiväkoti, Teollisuuskatu 9 

avoinna tarvittaessa klo 5.30-20.00 maanantaista perjantaihin, mikäli Papinpellon 
vuoropäiväkoti on täynnä 
 

Näissä yksiköissä aukioloaika suunnitellaan yllä olevien aikojen mukaan ja aukioloaika toteutuu 
ilmoitettujen varhaiskasvatusaikojen mukaan. Edellä olevat yksiköt eivät ole auki arkipyhinä. 

Vuorohoidossa lasten ja henkilökunnan määrä on suurempi kuin tavallisessa päiväkotiryhmässä, 
koska lasten hoitoajat ja henkilökunnan työajat jakautuvat eri vuorokauden aikoihin (aamu, päivä, 
ilta ja yö).  

 
Oikeus vuorohoitoon 
   
Vuorohoitoa tarjotaan vain vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvan tarpeen mukaan. 
Vuorohoito on tarkoitettu säännöllistä ja jatkuvaa vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Vuorohoidon 
tarpeen päättyessä lapsen varhaiskasvatus vuoropäiväkodissa päättyy ja hänelle etsitään muu 
varhaiskasvatusajan tarvetta vastaava varhaiskasvatuspaikka. Lapsella on subjektiivinen oikeus 
varhaiskasvatukseen, mutta ei vuorohoitoon (ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoon).  

 
Lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa aina kun vanhemmat ovat yhtäaikaisesti perustyössä sekä 
yövuoron jälkeen vanhemman tarvitseman nukkumisajan (pääsääntöisesti klo 15 saakka). Lisä- ja 
ylitöistä on sovittava erikseen varhaiskasvatuspaikan kanssa. Muut lasten hoidon tarpeet tulee 
järjestää muulla tavalla. 
 
Vuorohoidon tarpeesta ilmoittaminen 
 
Kaikkien vanhempien kanssa tehdään lapsen varhaiskasvatusta koskeva asiakasmaksusopimus. 
Asiakasmaksusopimuksella sovitaan lapselle varattu varhaiskasvatusaika kuukaudessa. 
Tavoitteena on taata lapselle riittävä uni ja selkeä päivärytmi.  
 
Vuorohoitoa järjestetään vanhempien ennalta ilmoitettujen aikojen mukaisiin varhaiskasvatuksen 
tarpeisiin ja lapsen varhaiskasvatusaika perustuu vanhempien yhteisiin työaikoihin. Seuraavan 
viikon varhaiskasvatuspäivät ja -ajat tulee ilmoittaa eAsioinnissa maanantaina klo 12 mennessä. 
Lisäksi vanhemmat ilmoittavat myös työajat paperilla vuorohoidon vuoksi. Tämän jälkeen tulevia 
varhaiskasvatusaikojen muutoksia ei välttämättä pystytä toteuttamaan. Vuorohoidon 



henkilökunnan työvuorot laaditaan vanhempien tuomien työvuorolistojen ja 
varhaiskasvatusaikavarausten perusteella.  
 
Muutoksista ja äkillisistä poissaoloista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian. Vanhemman 
vapaapäivinä ja sairauslomilla ei tarjota vuorohoitoa. Kyseisinä päivinä lapsi voi tulla 
varhaiskasvatukseen arkipäivinä kello 8-15 välisenä aikana. Näistä varhaiskasvatuspäivistä ja -
ajoista tulee sopia erikseen henkilökunnan kanssa.  
 
Varhaiskasvatuslain (540/2018) 9 §:n mukaan lapsen varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää 
enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto 
on lapsen tarpeen mukainen.  
 
Lapsella tulee olla vähintään kahdeksan vapaapäivää kuukaudessa. Suosituksena on, että lapsella 
on vähintään kaksi vapaapäivää viikossa. Lisäksi myös lapsella on oikeus loma-aikoihin. 

 
Vuorohoidon ateriat 

• aamiainen   klo 8-8.30 
• lounas  klo 11 - 11.30 välillä 
• välipala  klo 14 
• päivällinen   klo 17.30  
• iltapala   klo 20  

Mikäli lapsen varhaiskasvatusajat eivät ajoitu päiväkodin ruokailuaikoihin,  
huolehtivat vanhemmat lapsen ruokailusta. 
 
Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki vuorohoidossa 
 
Lapsen tuen tarve ja tuen järjestäminen tuovat oman haasteensa vuorohoidossa, koska  
vuorovaikutussuhteita ja -tilanteita on paljon sekä ryhmärakenteet ovat joka päivä muuttuvia. 
Perheen kokonaistilanne sekä lapsen yksilöllinen tuen tarve arvioidaan ja suunnitellaan tarkasti 
yhdessä vanhempien, henkilökunnan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. 
 
Esiopetus vuorohoidossa 

 
Esiopetus on velvoittavaa 1.8.2015 alkaen (Perusopetuslaki 26 a § ja 35 §), mikä tarkoittaa sitä, 
että lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään 
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu asiasta on 
vanhemmilla. 

Vuorohoidon esiopetus toteutetaan pääsääntöisesti kiinteissä vertaisryhmissä. Tavoitteena on, 
ettei lapsen päiväkodissa oloaika tule tarpeettoman pitkäksi. Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelman merkitys korostuu vuorohoidossa olevien lasten esiopetuksen järjestelyissä.  

 
Koululaisten vuorohoito 
 
Varhaiskasvatuslain (540/2018) 1 §:n mukaan varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät 
vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat 
lapset. 
 
Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan loppuu lapsen siirtyessä perusopetukseen ja uutta 
varhaiskasvatuspaikkaa tulee tarvittaessa hakea uudelleen. Varhaiskasvatuspaikasta peritään 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen maksu. Vuorohoito ajoittuu arkisin klo 17.00 – 
08.00 välille sekä tarpeen mukaan viikonloppuisin. Matkat ovat vanhempien vastuulla.  
 



Rauman kaupungissa koululaisten vuorohoitopaikka myönnetään pienille koululaisille  
(1-luokkalaisille) harkinnanvaraisesti, jokaisen perheen tilanne tarkkaan harkiten ja erityiset 
olosuhteet huomioiden. Erityisinä olosuhteina pienten koululaisten osalta voivat olla lapsen 
erityistarve (asiantuntijalausunto), perheen sosiaaliset erityissyyt tai yksinhuoltajan tarve lapsensa 
yöhoidolle. Papinpellon vuoropäiväkodista on varattu 1-4 paikkaa koululaisten vuorohoidon 
tarpeeseen. Päätöksen vuorohoitopaikan myöntämisestä tekee varhaiskasvatuksen 
palvelupäällikkö.  


