Keltasirkun, Peukaloisen, Peipposten ja esioppilaiden iltapäiväryhmän vanhemmat !

Alavieskan kunta ottaa käyttöön Tieto Edu mobiilisovelluksen hoitoaikojen
varaamista ja tiedottamista varten 30.4.2018.
”Tieto Edu hoitoajat ” on älypuhelimeen ladattava mobiilisovellus, jonka kautta teidän on helppo
ilmoittaa lastenne suunnitellut hoitoajat ja etukäteen tiedossa olevat poissaolot varhaiskasvatus
yksikköönne. Myös web-versiota voi vaihtoehtoisesti käyttää. Varhaiskasvatuksen yksiköissä kaikki
varaavat hoitoajat tätä sovellusta käyttäen, vaikka hoitoajat olisivat samat viikottain.
Sen lisäksi Tieto edun kautta pääsette lukemaan Muksunetin tiedotteet sovelluksella ja kalenteriin
merkityt tapahtumat tai muistutukset lapsenne hoitopaikassa tapahtuvista toiminnoista. Tiedotteesta
tulee ilmoitus puhelimeen. (edellyttää että olette kirjautuneet Muksunettiin )
Tunnistautuminen Tieto Edu – sovellukseen tapahtuu Suomi.fi tunnistautumisen kautta joko pankki- tai
mobiilitunnisteella. Kun huoltaja kirjautuu sisään sovellukseen, kirjautuminen on voimassa viikon ajan.
Virallinen huoltaja pääsee sovellukseen, ja se löytää vrk:n ja asiakastietojärjestelmämme kautta ”oikeat
lapset oikeille huoltajille ”.
Mobiiliversiota voi käyttää Android- ja IOs laitteissa, web-versiota käytettäessä toimii parhaiten joko
Chrome tai Firefox selain.

HUOMIOI SEURAAVAT SEIKAT :
* Voit ladata sovelluksen heti kirjeen saatuasi, ja ensimmäinen viikko jolle varauksia pystyy
tekemään, on vk 17 ( 23.-27.4.), viimeistään hoitovaraukset sovelluksen kautta tulee tehdä 30.4.,
jonka jälkeen hoitoaikojen ilmoituksia ei oteta enää vastaan paperilapuilla, sähköpostilla tms.
30.4. varaatte viikon 19 ( 7.-11.5.) hoitoajat , jne.
* Sovellus sulkee ilmoitusajan jälkeen (maanantai klo 24.00 ) seuraavan viikon, jolle ei enää voi
varata, ja työvuorot yksiköihin suunnitellaan tiedossa olevan hoidon tarpeen mukaan. Äkilliset
muutokset, jotka koskevat kuluvaa päivää tai viikkoa, ilmoitetaan yksiköihin tekstiviestillä
(koskien lapsen sairastumista tms äkillistä muutosta ) tai soittamalla.
* Hoitoaika sopimus (palveluntarpeella olevat tunnit /kk ) antaa ylärajan hoitoaikavaraukselle.
Yhteenvedosta näette myös suunnitellut / toteutuneet tunnit kuukautta kohden.
*Hoitoajat ilmoitetaan kokonaisina viikkoina, ja kullekin päivälle on ilmoitettava joko klo aika tai
vapaapäivä.
* Keltasirkkuun hoitoaikavaraukset voi tehdä välillä 5.45 -17.00 ja Peukaloiseen 5.00- 22.00 ja
Peipposiin 8- 15.00. Eskarilaisten iltapäiväryhmän lasten hoitoajat varataan myös tätä kautta, ja
mahdollinen aamuhoito varataan ip- ryhmään merkiten, vaikka se toteutetaan Keltasirkussa,
enimmillään 5.45 -7.30, iltapäivähoito 12- tai 11- eteenpäin.
*laskutuskäytäntönä jatkuu menettely, jossa mahdollisesta hoitovarauksen ylityksestä 1-8 h
veloitetaan ns ylitysmaksu 17 e.
PULMATILANTEISSA KYSY NEUVOA PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖLTÄ ! KIITOS KUN OTAT HALTUUN
UUDEN VÄLINEEN, SE HELPOTTAA TYÖMME SUUNNITTELUA JA VARMISTAA ARJEN
TOIMIVUUDEN !

