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Hoida lapsesi läsnäolo digitaalisesti
Intraservice
Finska

Läsnäolo ja poissaolo 
samassa sovelluksessa
Sovelluksellamme huoltaja voi ilmoittaa poissaolon ja vapaan 
helposti kännykällä. Samalla sovelluksella ilmoitat myös lapsesi 
oleskeluaikataulun – nopeasti ja varmasti.



Läsnäolo - poissaolo
Haluamme tehdä arkipäivästä yksinkertaisempaa ja 
uskomme, että jokaisella pienelläkin seikalla elämässä on 
merkitystä. Siksi olemme kehittäneet ratkaisun, jolla voit 
hoitaa lapsesi läsnäolon esikoulussa digitaalisesti.

IST Home Skola helpottaa läsnäolon 
hoitamista ja vähentää huoltajan ja 
henkilökunnan paperityötä. Se puo-
lestaan lisää lapsen kanssa vietettyä 
aikaa.

Hyöty ja toiminnot
 » Antaa nopean yleiskatsauksen 

ajoista.  

Oleskeluajat ja läsnöolo

 » Ilmoittaa oleskeluaikataulun 
muutamalla painalluksella.

 » Kopioi eri lasten aikataulut.  

 » Näyttää ajankohtaisen aikataulun.  

Poissaolo ja vapaa

 » Ilmoittaa poissaolon ja vapaan 
mihin aikaan vuorokaudesta  
tahansa.

 » Näyttää ajankohtaisen tai aikaisem-
man poissaolon.

Lataa IST Home Skola -sovellus
IST Home Skola -sovelluksen käyttämiseen tarvitset iPhone-  
tai Android-puhelimen. Sovelluksen voi ladata App Storesta 
tai Google Playsta.



Avaa sovellus

Kun käytät sovellusta 
ensimmäisen kerran, 
sinun täytyy todistaa 
henkilöllisyytesi 
BankID:llä SkolID:n 
kautta.

Seuraa ohjeita näytöltä.

Yleisnäkymä

Tässä valitset 
ilmoitatko poissaolon 
vai oleskeluajat.

Poissaolo ja vapaa

Valitse ilmoitatko 
poissaolon vai oleskelua-
jat.

Paina nappia Ilmoita, kun 
teet uuden ilmoituksen.

Tee ilmoitus

Kerro ketä lasta 
ilmoitus koskee, valitse 
päivämäärä. Koko 
päivä on ennakkoase-
tettu, mutta voit valita 
osan päivästä.

Paina nappia Lähetä ja 
vahvista henkilöllisyy-
tesi.

Oleskeluaikataulu

Tästä näkymästä näet 
ajankohtaiset ja 
aikaisemmat aikataulut.

Paina nappia Ilmoita 
oleskeluajat, kun 
ilmoitat uuden 
aikataulun.

Ilmoita oleskeluajat

Ilmoita ketä lasta aikataulu 
koskee, valitse alkamispä-
ivämäärä ja ilmoita ajat.

Paina plus-merkkiä (+), 
kun teet useampaa viikkoa 
koskevan aikataulun.

Paina nappia Lähetä ja 
vahvista henkilöllisyytesi.

Näin käytät sovellusta

Onko sinulla kysyttävää? Tee kysymykset lapsesi esikoulun henkilökunnalle.  



SkolID ja BankID
Tämä on SkolID
SkolID on varma sisäänkirjautumispal-
velu, jota on helppoa käyttää koulupal-
veluille. Se suojelee henkilökohtaista 
yksityisyyttäsi. Todistat henkilöllisyytesi 
samalla tavalla riippumatta käyttöjärjes-
telmästä, valmistajasta tai yksiköstä.

Lapsesi esikoulun henkilökunta  
hoitaa skolID:n tilauksen.   

Tämä on BankID
BankID on sähköinen henkilötodistus, 
jota käytetään henkilöllisyyden todista-
miseen digitaalisesti, sisäänkirjautumi-
seen ja sopimusten allekirjoittamiseen 
sekä liiketoimien hyväksymiseen eri 
viranomaisten, pankkien ja muiden yri-
tysten verkkosivustoilla.

Lisätietoa nettisivulla  
bankID.com
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Onko sinulla kysyttävää? Tee kysymykset lapsesi esikoulun henkilökunnalle.  


