KANNUKSEN KAUPUNKI
VARHAISKASVATUS

eAsiointi, hoitoaikojen ilmoittamien sähköisesti



aAsiointiin pääset: Kannuksen kaupunki / Varhaiskasvatus / Sähköinen asiointi sivulle ja
sieltä tekstilinkki: easiointi, sähköinen hoitoaikojen varaaminen.



Tunnistautuminen (vahva tunnistautuminen) tehdään henkilökohtaisilla pankki- tai
asiointitunnuksilla



Portaalissa avautuu etusivu jonka vasemmassa laidassa on valikko, Hoitoaikojen
ilmoittaminen



Näytöllä näkyvät perheen lapset joilla voimassa oleva sijoituspäätös päivähoitoon.
HUOM. tarkista että näytöllä on näkyvissä se kuukausi mihin hoitoaikoja ilmoitetaan.
Vaihda tarvittaessa kuukausi.



Hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12:00 mennessä
o Voit ilmoittaa lasten hoitoajat ja poissaolot ilmoitusajan päättymisaikaan mennessä
o Hoitoaikoja voi ilmoittaa myös tuleville viikoille etukäteen, muistakaa kirjata myös
lomapäivät
o Jos perheen lapset samassa hoitopaikassa voidaan samat hoitoajat ilmoittaa
samalla kummallekin lapselle
o Tallennettu viikko voidaan kopioida ja liittää tuleville viikoille.
o Hoitoajat on ilmoitettava vaikka ne olisivat joka päivä samat
o Kaikki ennalta ilmoitetut poissaolot täytyy kirjata hoitoaikojen varauksiin
o Lukko-ikonin ilmestyessä eli viikon lukkiutuessa työstä johtuvat muutokset ja
lasten poissaolot ilmoitetaan suoraan hoitopaikkaan

HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN






Paina halutun viikon kynä-painiketta, jolloin avautuu kyseinen viikko muokkaustilaan.
Valitse, annatko samat hoitoajat kaikille lapsille vai haluatko antaa jokaiselle lapselle
omat ajat.
Anna lapsen hoitopaikkaan tulo- ja lähtöaika selaamalla tunti- ja minuuttilaatikoista tai
syötä käsin. Voit liikkua myös tabulaattorilla ruudusta seuraavaan.

Hoitoviikon perässä näkyy viikon yhteenlaskettu päivähoitotuntien määrä

POISSAOLOT


lomat ja muut ennalta tiedetyt poissaolot merkitään = Ennalta tiedetty poissaolo

Jos lapsi on esiopetuksen päivähoidossa, näytölle tulee
valintaruutu, ”Osallistuu esiopetukseen”. Siihen laitetaan raksi
jos lapsi on vain esiopetuksessa kyseisenä päivänä.

TALLENNUS
Lopuksi paina tallennus-painiketta,

silloin tiedot tallentuvat ja näyttö sulkeutuu.

HOITOAIKAVIIKKOJEN KOPIOINTI JA LIIITTÄMINEN
Kun hoitoajat on jollekin viikolle täytetty ja tallennettu ne
voidaan kopioida tuleville viikoille.
Kopioitu viikko voidaan liittää halutulle viikolle.
Kaikissa niissä viikoissa johon hoitoajat voidaan liittää,
tulee liittämisen painike aktiiviseksi.
Voit myös vaihtaa kuukautta ja liittää hoitoaikoja tuleville kuukausille, mutta muista käydä
merkitsemässä lapsen lomatiedot.

SELOSTE PAINIKKEIDEN TOIMINNASTA

YHTEENVETOTIEDOT VIIKOITTAIN JA KUUKAUSITTAIN
Kuukausitaulukon alapuolella on yhteenveto tarkasteltavan kuukauden tiedoista. Varattu
tuntimäärä on lapsen voimassaolevalla maksupäätöksellä sovittu. Jos tuntimäärää ei näy
lapselle ei ole tehty maksupäätöstä ja silloin vanhemmat varaavat hoitoaikoja
sijoituspäätökseen sovitun tuntimäärän puitteissa.
Jäljellä oleva tuntimäärä kertoo vielä ilmoitettavissa olevan tuntimäärän, jolloin varatuista
tunneista on vähennetty ilmoitetut tunnit.
Käytetyt tunnit sarakkeessa on lapselle hoitopaikasta kirjatut läsnäolotunnit. Käytetyt tunnit
kirjaantuvat sitä mukaa kuin hoitopaikassa leimataan lapselle tulo- ja lähtökirjauksia.
Hoitoaikojen yhteenveto
Tiina

Varattu

Ilmoitettu Käytetty

Jäljellä

168

68:00

100:00

20:00

Esikoululaisen päivähoidon näkymä
ma 29.5

ti 30.5

ke 31.5

to 1.6

pe 2.6

YHT

07:00-15:00

07:00-15:00

07:00-15:00

07:00-15:00

07:00-15:00

20:00
(+20:00 esiop.)

Jos lapselle on sijoituspäätös esiopetuksen päivähoitoon, esiopetusaika on vähennetty
kokonaistuntimäärästä. Suluissa näkyvä tuntimäärä on esiopetuksen osallistumistuntimäärä.
Jos lapsi on esiopetuksen loma-aikana päivähoidossa, läsnäolotunnit lasketaan kokonaan
päivähoidon tunteihin.

HOITOSOPIMUKSEN YLITTYMINEN
Ohjelma antaa ilmoituksen jos varatut tunnit ylittävät maksupäätökseen merkityn tuntimäärän.
Ohjelma ei kuitenkaan estä ylittämästä tunteja. Laskutuksessa laskutamme ensimmäisen kerran
varauksessa ylitetyt tunnit ja tarvittaessa tarkistetaan hoitosopimusta ja maksua.
Jos lasten sijoituspäätökselle merkityt tunnit eivät riitä ja ohjelma näyttää, että ilmoitetut
tuntimäärät ylittyvät, ottakaa yhteyttä päivähoitotoimistoon ja tarkistetaan hoitosopimuksen
riittävyys.
Hoitomaksu määräytyy sekä varattujen tuntien mukaan. Laskutukseen tarkistetaan varattujen ja
käytettyjen tuntien määrät.

Tiina Testi: Kuukauden tuntimäärä 146. Varattujen tuntien määrä 156:00

