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Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä Päikky-järjestelmä, joka on vanhemmille suunnattu 
lasten hoitoaikojen suunnittelu- ja seurantaohjelma.  
Lapsen hoitoajat tulee suunnitella mahdollisimman tarkasti. Suunnitellut kellonajat yhdessä lapsen 
toteutuneen läsnäoloajan kanssa muodostavat kalenterikuukauden laskutukseen siirtyvän tuntimäärän 
kertymän.  
 
Päikky  
Päikkyä voi käyttää selaimen tai sovelluksen kautta. Päikyssä suunnitellaan hoitoajat sekä siellä pystyy 
seuraamaan käytettyjä tunteja. 
 
https://turku.paikky.fi/#login 
 
Tuetut internet selaimet ovat Google Chrome, Mozilla Firefox ja Safari. 
Ensimmäisellä kerralla kirjautuminen pitää tehdä selaimen kautta, jotta voi aktivoida oman 
käyttäjätunnuksen. 
 
Päikky Huoltaja-niminen mobiilisovellus on asennettavissa AppStoresta tai Play-kaupasta (mukavaIT 
Oy). 
 
Lisätietoa ja ohjeita löytyy www.turku.fi/paikky. 
 

Yhteystiedot ja käyttäjätunnukset 
 
Huoltajien henkilökohtaisena käyttäjätunnuksena toimivat puhelinnumerot, jotka on ilmoitettu 
varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin. Tietoja pääsee päivittämään Turun kaupungin verkkosivujen 
kautta. 
 
Hoitoajan kirjaus sisään ja ulos 
Lapsi kirjataan vanhemmille jaetulla pisaranmallisella lätkällä sisään, kun lapsi luovutetaan kasvattajalle 
varhaiskasvatukseen. 
 
Lapsi kirjataan lätkällä ulos, jolloin lapsi ja vastuu luovutetaan vanhemmalle. 
 
 

Suunnitelman muuttaminen ja kalenterin lukkiutuminen 
 
Hoitoajan suunnitelmat vanhemmat tekevät valmiiksi viimeistään seitsemää päivää aikaisemmin, jonka 
jälkeen suunnitelma lukkiutuu automaattisesti maanantaisin klo 12. 
 
Etukäteen suunnitelmaan merkityt poissaolot eivät ole mukana laskutettavissa tunneissa. Äkilliset 
poissaolot, kuten sairaspoissaolot, lasketaan laskutettaviin tunteihin. 
 
Suunnitelman mukaisten tuntien ylitys 
Sopimuksella lapsen varhaiskasvatuksesta perhe on määritellyt tarvitsemansa varhaiskasvatuksen 
hoitoajan (80 h/kk, 110 h/kk, enintään 140 h/kk, yli 140 h/kk). Mikäli lapsen käytetyt tunnit jonakin 
kalenterikuukautena ylittävät sopimuksen mukaiset varatut tunnit, korottuu maksu ylityksen mukaan. 
Ylityksen jälkeen seuraavan kalenterikuukauden lasku palautuu normaaliksi. Ylitystä ei voi tehdä 
peräkkäisinä kalenterikuukausina ilman sopimuksen muuttamista.  
 
 
 
 

https://turku.paikky.fi/#login
http://www.turku.fi/paikky
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Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen suunniteltu hoitoaika 
 
Vanhemmat voivat suunnitella lapsen hoitoajat pidemmäksi ajaksi kerrallaan tai lyhempinä ajanjaksoina. 
Lyhin mahdollinen suunniteltava ajanjakso on yksi kalenteriviikko. 
 
Esimerkkejä hoitoajan suunnittelusta ja toteutumisesta 
Esim. lapselle on suunniteltu hoitoaika klo 8:00-16:00, mutta hän saapuukin jo klo 7:30 ja hänet haetaan 
klo 15.30.  
Tällöin laskutettaviin tunteihin siirtyy aika 7.30 – 16:00, koska lapsi on ollut suunnitelmasta poiketen 
paikalla jo 7.30 alkaen. 
 

 Lapsen tuloaika (klo) Lapsen lähtöaika (klo) Tuntimäärä 

Vanhempien varaama aika 8:00 16:00 8 

Lapsen toteutunut 
läsnäoloaika 

7:30 15:30 8 

Laskutukseen siirtyvät tunnit 7:30 16:00 8,5 

 
Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa olevan lapsen suunniteltu hoitoaika 

 
Järjestelmä vähentää automaattisesti lapsen hoitoajasta neljä (4) tuntia maksuttoman esiopetuksen 
toimintapäivinä. Esim. lapselle on suunniteltu hoitoaika klo 8:00-16:00, mutta hän saapuukin jo klo 7:30 
ja hänet haetaan klo 15.30.  
Tällöin laskutettaviin tunteihin siirtyy aika 7.30 – 16:00, josta vähennetään esiopetuksen neljä tuntia.  
 

 Lapsen tuloaika (klo) Lapsen 
lähtöaika (klo) 

Tuntimäärä Laskutuksesta 
vähennettävä 
esiopetuksen tunnit 

Vanhempien 
varaama aika 

8:00 16:00 8  

Lapsen toteutunut 
läsnäoloaika 

7:30 15:30 8 4 

Laskutukseen 
siirtyvät tunnit 

7:30 16:00 8h 30 min 4 

 
Laskutukseen siirtyy tällöin 8,5-4=4,5 tuntia 

 
Lapsi saapuu ensin esiopetukseen ja jatkaa iltapäivällä varhaiskasvatuksessa. Vanhempien tulee tehdä 
suunnitelma koko hoitoajasta, myös esiopetusaika tulee sisältyä suunniteltuun aikaan. 
Esimerkkitapauksessa esiopetusaika on klo 9:00-13:00 välisenä aikana. 
 

 Lapsen tuloaika (klo) Lapsen 
lähtöaika (klo) 

Tuntimäärä Laskutuksesta 
vähennettävät 
esiopetuksen tunnit 

Vanhempien 
varaama aika 

9:00 16:00 7  

Lapsen toteutunut 
läsnäoloaika 

9:00 15:30 6h 30 min 4 

Laskutukseen 
siirtyvät tunnit 

9:00 16:00 7 4 

 
Laskutukseen siirtyy tällöin 7-4=3 tuntia 

 


