
Voiko Päikkyyn tallentaa kahta eri viikkoa, jotka toistuvat? Lapsi on siis vuoroviikoin isän ja äidin 
luona. 
Kun vanhempi suunnittelee selaimessa yhtä aikaa nuo kaksi viikkoa, toisen isän mukaan ja toisen äidin 
aikojen mukaan ja valitsee sen jälkeen täpin: tallenna oletussuunnitelmaksi. Niin nuo kaksi viikkoa toistu-
vat peräjälkeen niin kauan kunnes vanhempi itse muuttaa suunnitelmaa. Toki heidän pitää esim. loma-
aikoina muistaa suunnitella vapaa eli suunniteltu poissaolo. 
 
Oletussuunnitelmaan on tulossa muutos siten, että vanhempi voi määritellä kalenterista ajan jak-
son jolle tuo suunnitelma tallennetaan oletukseksi. 
 
Miten yleiset vapaapäivät erottuvat kalenterista 
Jos lapselle ei ole tehty hoitoaikavarauspoikkeusta viikonloppuihin, niin heille avautuu vain ma – pe päi-
vät suunniteltaviksi. 
Ohjelma lukee kalenteria, taustalle on tallennettu mm. Itsenäisyyspäivä, jolloin ei ole mahdollista varata 
hoitoa  
 
Miksi en saa tekstiviestiä puhelimeeni, kun yritän aktivoida tunnustani 
Jos puhelinnumero on vaihtunut sen jälkeen, kun tunnus on luotu, lähettää ohjelma edelleen viestin van-
haan numeroon. Päivitä ensin uusi puhelinnumerosi varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa. Il-
moita sen jälkeen lapsesi päivähoitoyksikön johtajalle tai ryhmän henkilökunnalle, että tarvitset uuden 
tunnuksen puhelinnumeron vaihtumisen vuoksi. 
 
Lapseni ovat hoidossa 85% kuukaudesta. 
Itsellä epäsäännöllinen työ (3 vuorotyö) ja arkivapaita eri määrä viikoittain, ohjelma laskee viikko-
tunnit. Jonain viikkoina tunnit saattavat ylittyä ja toisena taas alittua reilusti; tasoittuvatko tunnit 
kuukausittain? 
Esim; suunniteltu viikkotuntimäärä on 35 ja tällä viikolla tuntimäärä olisi 38 ja ensiviikolla 15. Me-
neekö ylittyneestä viikosta maksu vai tasoittuuko se niin kuin tähänkin asti? 
Tunnit tasoittuvat koko kalenterikuukauden ajalta. Koska käytössä on tuo 85% maksu eli keskimäärin 
35h/vko, tarkoittaa se sitä, että kalenterikuukaudessa on max. 140 h käytettävissä. Viikot voivat olla tun-
timääriltään erilaiset kuten esimerkissä, kunhan koko kalenterikuukauden tunnit eivät ylity. 
Selaimella käytettävässä Päikyssä voit seurata tuntien kertymää. 
 

Miksi en voi suunnitella selaimessa minuutin tarkkuudella lapseni hoitoaikoja? Mobiilissa 
kellonajat näkyvät vartin välein, miksi? Minulla itselläni on vaihtuvat työajat ja voin olla 
lastani hakemassa hoidosta vaikka klo.15.20 tai aamulla voin tuoda vaikka klo:7.25. Voi-
siko tähän saada muutosta? 
Selaimessa tehtävää suunnitelmaa voi suunnitella tällä hetkellä vartin välein ja mobiilisovelluksessa 
suunnitelman pystyy tekemään minuutin tarkkuudella. Olemme antaneet kehitysidean järjestelmän toi-
mittajalle, jotta sekä selain että mobiili toimivat samalla tavalla. 
 
Latasin puhelimeen mukava-app sovelluksen. Kun kirjauduin, olin valinnut Turun kaupungin, 
mutta juuri kun ohjelma oli latautumassa, se vaihtoi kuitenkin toisen kaupungin? Pääsenkö 
muuttamaan sen jostain itse?  
Lapsien tiedot kuitenkin näkyivät oikein. 
Sovellus on käytössäsi oikean kunnan tiedoilla, muussa tapauksessa kirjautumisesi olisi epäonnistunut. 
Olemme ilmoittaneet ohjelman toimittajalle asiasta. 
 
Miksi otetaan huomioon sekä suunnitelma että toteutunut aika? 
Varhaiskasvatuksessa lasten suunnitellut hoitoajat ovat perusteena sille miten henkilökunnan työvuoroja 
suunnitellaan. Mikäli toteutumat poikkeavat suunnitelmista on varhaiskasvatuksessa muutettava myös 
henkilökunnan työvuoroja, jotta toteutamme Varhaiskasvatuslain antamat velvoitteet. Kun henkilökunnan 
työvuoroja äkillisesti muutetaan, vaikuttaa se myös henkilökunnan omien lasten hoitoajan toteutumiseen 
siinä yksikössä, jossa he ovat varhaiskasvatuksessa. Muutoksella on vaikutus myös tuon päiväkodin / 
perhepäivähoitajan työaikaan. Siksi suunnitelmien ja toteutumien tulee olla mahdollisimman yhteneväi-
nen.  
 
Onko vanhemmalla mahdollisuus seurata päiväkohtaisesti toteutumaa? 
Vanhempi voi seurata mobiilissa vain päiväkohtaista toteutunutta kellonaikaa. Selaimessa on mahdolli-
suus tarkastella koko kalenterikuukauden kertymää. 
 

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus/paikky


Voinko muuttaa tehtyä suunnitelmaa? 
Tehtyä suunnitelmaa voi muuttaa aina edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä. Tämän jälkeen 
tapahtuvat muutokset tulee ilmoittaa lapsen hoitopaikkaan henkilökunnalle. 
 
Voinko ilmoittaa lapseni sairastumisesta Päikyn kautta? 
Suunnitelmaan voi kalenterin lukkiutumisen jälkeen ilmoittaa poikkeuksen kun lapsi on sairaana. Sairas-
päivän tunnit lasketaan mukaan käytettyihin läsnäolon tunteihin. Saman kalenterikuukauden aikana yli 
10 päivän sairaspoissaolo puolittaa asiakasmaksun 50%. 
 
Miksi laskuni ei pienentynyt, vaikka olin ilmoittanut suunnitellusta vapaapäivästä? 
Suunniteltu vapaapäivä ei vaikuta laskun suuruuteen, sillä varhaiskasvatuksen maksu on kuukausi-
maksu ja peritään maksupäätöksen mukaisesti. Suunniteltu poissaolo vaikuttaa kalenterikuukauden tun-
tikertymän määrään 
 
Yritin aktivoida tunnukseni Päikky-järjestelmään ohjeiden mukaisesti, mutta järjestelmä ei lähet-
tänyt minulle varmistuskoodia tekstiviestillä. Voisittekohan selvittää mistä tämä johtuu, niin on-
nistuisin tunnuksen aktivoimaan ja palveluun kirjautumaan? 
Tunnusta ei vielä ole luotu puhelinnumerollesi. Tai jos puhelinnumerosi on vaihtunut, tunnusta ei ole 
luotu uudelle puhelinnumerolle. Ota yhteyttä lapsesi päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidonohjaa-
jaan. 
 
Miksi en saa sähköpostiini muistutusta puuttuvista suunnitelmista? Puolisoni saa muistutukset, 
mutta hän ei hoida käytännön asioita. Kummankin vanhemman sähköposti on oikein sekä Päi-
kyssä että Efficassa, mielestäni kaiken pitäisi olla kunnossa. 
Toistaiseksi ohjelma lähettää muistutuksia järjestelmästä aakkosten mukaan ensimmäisenä olevalle 
vanhemmalle. Tähän on tulossa muutos, aikataulu on vielä avoin. 
 
Miksi lapseni kuva on Päikyssä? 
Kyseessä on turvakuva, joka on tallennettu Abilita Oyj:n omistamalle suojatulle palvelimelle, johon ei ole 
pääsyä. Kuva otetaan lapsesta, jotta myös päivystysaikana kun henkilökuntaa vaihtuu, tiedetään keitä 
lapsia on läsnä. Lasten pelkät nimet saattaisivat aiheuttaa turvariskin tilanteissa, joissa henkilökunta ei 
pelkän nimen perusteella pystyisi tunnistamaan lapsia, lyhyestä sijaisuudesta tai päivystysajankohdasta 
johtuen.   
 
Miksi suunnitelmasta ei häviä tunteja, vaikka ilmoitin ennalta suunnitellusta vapaapäivästä päivä-
kotiin kalenterin lukkiutumisen jälkeen? 
Ohjelma vähentää suunnitellun poissaolon tunnit koko kalenterikuukauden toteutuneiden tuntien mää-
rästä. Suunnitelmaan jää näkyviin alkuperäinen suunnitelma, joten suunnitelma ei muutu. Laskutukseen 
siirtyvissä tunneissa ennalta suunnitellun poissaolo päivän tunnit on vähennetty.  
 
Kun lapsellani on 85% sopimus ja hän on poissa päiväkodista 1vkon ennalta sovitusti niin las-
keeko maksu 65% tuolta kuukaudelta jos tunnit ovat alle tuon 110h. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka peritään voimassa olevan maksupäätöksen 
mukaan. Tuon tuntimäärän läsnäolon mukaan suunnitellaan henkilökunnan työvuorot. Maksu ei laske, 
vaikka kaikkia sovittuja/suunniteltuja tunteja ei olisi kalenterikuukauden aikana käytetty. Sillä henkilö-
kunta on resursoitu lasten suunniteltujen läsnäolojen perusteella. 

 
Pitääkö minun tehdä uusi sopimus jossa hoitoaika on jossakin kalenterikuukaudessa 65% ja sit-
ten taas seuraavana kuukautena uusi sopimus jossa nostetaan takaisin 85%? 
Sopimus lapsen varhaiskasvatuksesta tehdään vähintään neljän kalenterikuukauden ajaksi (kasvatus ja 
opetuslautakunta 18.1.2017 §3). Poikkeuksena on esim. työttömyydestä tai työllistymisestä aiheutuvat 
muutokset lapsen hoitoaikoihin. 
 
Olen lapseni etävanhempi, miksi en saa tunnuksia Päikkyyn. 
Lapsen etävanhempi saa tunnukset Päikkyyn vain siinä tapauksessa, että lapsen asumisjärjestelyt on 
sovittu molempien vanhempien luokse osan kalenterikuukaudesta esim. viikko / viikko periaatteella. 
Tällöin lapsen molemmat vanhemmat yhdessä suunnittelevat lapselle tarvittavat hoitoajat koko kalenteri-
kuukauden ajalle, siten että molempien vanhempien tarvitsemat hoitoviikot on huomioitu.   
 
 
 



 
 
 
 
Mistä löydän sovelluksen puhelimeeni 
Sovellus löytyy mukava-nimellä play-kaupasta, liitteenä kuva asennettavasta sovelluksesta.  

 
 
Mitä eroa on selaimella ja mobiililla käytettävässä Päikyssä 
Mobiilisovelluksessa voi tehdä päivittäisiä hoitoaikavarauksia, sekä ilmoittaa muutoksista lukittuun kalen-
teriin. 
 
Selaimessa turku.paikky.fi-osoitteessa voi tehdä viikoittaisia hoitoaikavarauksia, ilmoittaa muutoksista 
lukittuun kalenteriin, tallentaa oletussuunnitelmia, kopioida suunnitelman perheen toisille lapsille sekä 
seurata suunniteltua ja käytettyä hoitoaikaa.   
Lisätietoja löytyy http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus/paikky verkkosivuilta. 
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