
  Sivistyslautakunta 24.9.2014 § 55 Liite 
 

LAPINJÄRVEN KUNNAN VUOROPÄIVÄHOIDON PERUSTEET 
 
1 § Tarkoitus 
 
Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan ilta- ja ympärivuorokautista päivähoitoa. 
Päivähoitolain (16.3.1973/239, § 5) mukaan kunnan on järjestettävä päivähoitoa sinä 
kalenterivuoden ja vuorokauden ajankohtana, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 
 
2 § Aukioloaika 
 
1. Muut, kuin vuorohoitoryhmä, ovat avoinna maanantaista perjantaihin klo 6.30 – 17.00. 
2. Ilta- ja ympärivuorokautista päivähoitoa järjestetään silloin, kun lapsen molemmat 

huoltajat tai ainoa huoltaja tarvitsee lapselleen hoitoa työn vuoksi. 
3. 2. kohdan mukaisina aikoina annettavaa päivähoitoa voidaan erityisperusteilla 

järjestää tarvittaessa myös vanhemman opiskelun vuoksi. 
4. Ympärivuorokautinen vuorohoitoryhmä on suljettuna jouluaattona, joulupäivänä 

tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina, ensimmäisenä ja 
toisena pääsiäispäivänä, juhannusaattona, juhannuspäivänä ja sitä seuraavana 
sunnuntaina. 

 
3 § Lapsen hoitoaika ja hoitoajasta ilmoittaminen 
 
1. Jos lapsella on ilta- ja / tai ympärivuorokautisen päivähoidon tarve, tulee lapsen 

vanhempien toimittaa hoitopaikkaan viikkoa ennen, hoitoviikkoa edeltävänä 
maanantaina klo14 mennessä, hoidonvarauslomake, josta selviää molempien 
huoltajien työajat ja lapsen hoitoaika. Ilta-, viikonloppu ja yöhoidon voi varata vain 
todelliseen tarpeeseen. 

2. Ilta- ja ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan niin kauan, kun alle kouluikäinen lapsi 
tällaista tarvitsee. Jos perheen olosuhteet muuttuvat, ja lapselle riittää päiväkodin 
toiminta-aika (6.30 – 17.00) siitä tulisi ilmoittaa viipymättä. 

3. Päiväkodin henkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi ja ruokailutilanteiden 
rauhoittamiseksi, lapsen poishakuajat sovitaan siten, että haku tapahtuu joko ennen tai 
jälkeen ruokailu-/ välipala-aikojen. 

4. Iltahoidossa oleva lapsi tulee noutaa klo 22.00 mennessä. Jos iltavuoro päättyy 
myöhemmin, lapsi jää pääsääntöisesti päiväkotiin yöksi. 

5. Lapsi voidaan tuoda päiväkotiin aikaisintaan klo 5.00 
6. Pääsääntöisesti ilta- ja yöhoitoa tarvitsevan lapsen hoitopäivään kuuluu yksi lämmin 

ateria ja välipalat tai väli- ja iltapala. 
7. Hoitoaikojen muutoksista ilmoitettava viipymättä. 
 
4 § Hoitopäivien määräytyminen 
 
1. Lapselle joka tarvitsee vuoropäivähoitoa tehdään sopimus kokopäivähoidosta tai 

sopimus sovituista hoitopäivistä / kuukausi. Vähimmäismäärä sovituista hoitopäivistä 
on kymmenen, ja enimmäismäärä on kuusitoista. Mikäli tarve on 17 hoitopäivää tai 
enemmän tehdään kokopäiväsopimus. 

2. Kahden vuorokauden ajalle ajoittuvasta hoidosta tulee aina vähintään kaksi 
hoitopäivää. 

3. Viikonlopuksi tai yöksi varattu hoito jota ei ole peruttu viimeistään kahta vuorokautta 
aiemmin katsotaan laskutettavaksi hoitopäiväksi. 


