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Web-sovellus lapsen hoitoaikojen varaamiseen
Kemin kaupungin varhaiskasvatus ottaa käyttöön uuden web-sovelluksen lasten
hoitoaikojen varaamiseen 16.4.2018 alkaen. Huoltaja ilmoittaa lastensa suunnitellut
hoitoajat sekä etukäteen tiedossa olevat poissaolot helpolla tavalla mobiilisovelluksella
tai webkäyttöliittymän kautta. Uuden sovelluksen avulla huoltaja voi seurata varattuja,
käytettyjä ja jäljellä olevia tunteja ajantasaisesti.
Toimintaohje:
● Ensimmäiset hoidonvaraukset uudella sovelluksella 16.4.2018 alkaen eli
hoitoaikojen varaus tehdään sunnuntaina  8.4.2018 kello 24 mennessä.
● Hoitoajat tulee ilmoittaa aina sunnuntaihin klo 24.00 mennessä eikä
ilmoitettuja hoitoaikavarauksia voi muuttaa tämän jälkeen.
● Lukitusaika on 14 vrk sunnuntaista klo 24.00 alkaen.
● Hoitoaikailmoitus tehdään kuukaudeksi kerrallaan ja vain poikkeustapauksissa
lyhyemmäksi ajaksi.
● Huoltajat varaavat sovelluksen kautta enintään hoitosopimuksen mukaisen
määrän tunteja/kk.
○ Esim. hoitosopimus on 91-110 h/kk, niin huoltaja varaa enintään 110
tuntia lapselleen päivähoitoa kuukaudessa.
● Mikäli varattuja tunteja ei käytetä ennakkosuunnitelman mukaisesti, niitä ei voi
siirtää muille päiville.
● Laskutus tapahtuu hoitosopimuksen mukaan, mutta mikäli hoitotunteja varataan
enemmän kuin hoitosopimuksessa on sovittu, määrätään maksu todellisten
varattujen tuntien mukaan.
○ Esimerkiksi jos sopimuksesi on 91-110h/kk ja varaat 111-139 h/kk niin
maksu menee varatun mukaan eli 111-139 tunnista.
● Jos tunteja käytetään enemmän kuin hoitosopimus edellyttää, määrätään
maksu käytetyn tuntiportaan mukaan.
● Mikäli lapselle ei tehdä hoidonvarausta määräajassa, emme takaa lapsen
hoitopaikkaa varaamattomille päiville.
● Huoltaja saa muistutusviestin ennen määräajan umpeutumista, jos
hoitoaikailmoitusta ei ole tehty. Tämä toiminto on käytössä toukokuusta alkaen
Miksi huoltajien tekemä hoitoaikojen/poissaolojen ilmoittaminen on tärkeää:
● Huoltajien ilmoittamat hoitoajat välittyvät päiväkotiin ja perhepäivähoitajalle
ajantasaisesti ja ovat henkilöstön oikea-aikaisen työvuorosuunnittelun kannalta
välttämättömiä.
● Lasten hoitoajat perusteella varataan riittävä määrä henkilökuntaa
● Lasten ateriat tilataan varattujen hoitoaikojen mukaan
● Vanhempien hoitoaikojen ilmoittaminen määräajassa sujuvoittaa hoitopaikan
arkea
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Kemin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa minimoidaan tämän jälkeen paperiset,
sähköpostitse tai tekstiviestillä tehdyt lasten hoitoaikavaraukset. Syksyyn mennessä
huomioidaan
ainoastaan
sähköiset
hoidonvaraukset.
Poikkeuksena
työvuoromuutoksista johtuvat hoitoaikojen muutokset ilmoitetaan päivähoitopaikkaan,
jolloin korjaus hoitoaikaan tehdään siellä. Äkilliset poissaolot (esim. lapsen
sairastuminen) ilmoitetaan toistaiseksi lapsen päivähoitopaikkaan.
Ohje sovelluksen lataamiseen
Hoitoaikasovellus löytyy sovelluskaupasta ( Google Play / Applen App Store)
hakemalla nimellä Tieto Edu

Sekä mobiilisovellus että webversio käyttävät kirjautumisessa Suomi.fi tunnistautumista
eli kirjautumiseen tarvitaan joko pankkitunnukset tai mobiilitunnistautuminen.

Ohjeet ja asetukset
Ohjelman päävalikosta ( oikea yläkulma) löytyy :
Asetukset
- voit vaihtaa sovelluksen oletus kielen toiseksi
Ohje
- tietoja ja ohjeita sovelluksen käyttöön

