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EDLEVO SONKAJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA

Sonkajärven varhaiskasvatuksessa on käytössä Edlevo mobiili-/ websovellus huoltajille
hoitoaikavarausten tekemiseen, poissaolojen ilmoittamiseen ja tiedottamiseen. Edlevoa voivat käyttää
lapsen viralliset huoltajat.
HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN
Huoltajat ilmoittavat lapsensa hoitoajat viikko kerrallaan. Hoitoaikoja ilmoitetaan siten, että parillisen
viikon hoitoajat ilmoitetaan edellisen parillisen viikon sunnuntaihin klo 24 mennessä ja parittoman viikon
hoitoajat edellisen parittoman viikon sunnuntaihin klo 24 mennessä ( esim. viikon 14 hoitoajat ilmoitetaan
viikon 12 sunnuntaihin klo 24 mennessä). Tämän jälkeen ohjelma lukkiutuu, eikä hoitoaikojen
ilmoittaminen ole enää mahdollista. Lapsiryhmien lakisääteisen henkilökunnan varmistamiseksi emme
voi taata hoitoa hoitoaikailmoittamisen lukituksen jälkeen. Olethan tällaisessa tapauksessa yhteydessä
lapsesi varhaiskasvatuspaikkaan.
Huoltajat voivat ilmoittaa hoitoaikoja puoleksi vuodeksi eteenpäin ja hoitoajat voi kopioida usealle viikolle
sekä samoin myös muille hoidossa oleville sisaruksille.
Huom! Kaikki huoltajat varaavat lapselleen hoidon Edlevon kautta, myös sellaiset, joiden hoitoaika pysyy
aina samana. Huoltajien on mahdollista myös seurata varaamiaan tunteja Edlevossa.
Mikäli lapsella on rinnakkainen sijoitus toiseen yksikköön tai ryhmään ( esim. esioppilaalla
vuorohoitoyksikköön) , ilmoittaa huoltaja sovelluksen avulla hoitoajat / poissaolot myös sinne
valitsemalla valikosta ensin oikean lapsiryhmän.
Emme ota enää jatkossa vastaan paperisia, sähköpostitse, viestillä tms. tulevia hoitoaikavarauksia.
Ilmoitettuja hoitoaikavarauksia voi muuttaa lukitusajan puitteissa. Lukitusajalla hoitoaikavarauksia ei voi
muuttaa. Jos hoitoaikoihin tulee lukitusajalla muutoksia ota yhteyttä lapsesi varhaiskasvatusyksikköön.
Tarkistamme onko mahdollista saada hoitoa järjestymään.
Lukitusajalla äkillisistä poissaoloista voi ilmoittaa Edlevon kautta kuluvalle ja seuraavalle päivälle kaksi
päivää kerrallaan. Huomioithan, että jos lapsella on tartuntatauti on siitä ilmoitettava erikseen
varhaiskasvatuspaikkaan.
TIEDOTTAMINEN
Jatkossa varhaiskasvatus tiedottaa Edlevon kautta. Muistathan sallia ilmoitukset Edlevosta.

TUETUT SELAIMET
Edlevon mobiiliversiota voi käyttää Android ja IOs laitteissa ja web version käyttöön suosittelemme
joko Edge, Chrome tai Firefox selainta.
Edlevo on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
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Mobiilisovelluksen lataaminen ja käyttö on huoltajalle maksutonta.
MOBIILISOVELLUS
Hoitoaikasovellus löytyy sovelluskaupasta ( Google Play / Applen App Store) hakemalla nimellä
Edlevo

WEB- SOVELLUS
Hoitoaikasovelluksen webversio löytyy osoitteesta:

https://education.service.tieto.com/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relative&idpme
thod=SAML
Suosittelemme käyttämään joko Edge, Chrome tai Firefox selainta.

Kirjautuminen
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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

Terveisin
Tieto Education ja Sonkajärven kunnan varhaiskasvatuspalvelut

LISÄTIETOJA SOVELLUKSEN LATAAMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ SAAT LAPSESI
VARHAISKASVATUSYKSIKÖSTÄ
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