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Hei!

Pietarsaaren kaupunki alkaa käyttää Prion-alustaa vuonna 2021 
lapsen kehityksen ja oppimisen dokumentoimiseen sekä lapsen 

huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Näin sinulla on pääsy lapsesi portfolioon ja voit tutustua sovelluksen 
kautta päiväkodin/varhaiskasvatuksen muuhun tiedottamiseen.

Tässä lyhyt kuvaus Prionista – mukavia lukuhetkiä!
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Varhaiskasvatus jakaa kuvia, tekstejä ja videoita Prion-

sovelluksen kautta. Tavoitteita:

• Dokumentoida lapsesi kehittymistä ja oppimista.

• Voit huoltajana olla osallinen lapsesi toiminnoissa ja 

oppimisprosessissa.

• Nopea tiedottaminen.

Tähän pääset tutustumaan:

• Lastasi koskeva dokumentointi – vain henkilöstö ja sinä 

huoltajan ominaisuudessa pääsette tähän osioon.

• Osaston yhteinen dokumentointi ja yleistä tietoa.
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Mitä Prion tarkoittaa sinun osaltasi?
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● Henkilöstö dokumentoi sovelluksen kautta nopeasti ja joustavasti.

● Sovelluksen kautta voit olla osallinen dokumentoinnissa ja pedagogisessa työssä.

● Lapsesi kehittymistä ja oppimista on helppo seurata. 

● Saat tietoa saman päivän tapahtumista, vaikket hakisikaan lastasi hoidosta.

● Aineiston kautta on helpompi kysellä lapselta kotona, mitä päivän aikana on tehty.

● Tehokas tapa henkilöstön tiedottamiseen.

● Helpottaa lapsen  vasun toteutumisen seurantaa.

Hyötyä huoltajille ja toiminnalle



Joitakin esimerkkejä sovelluksesta



Mitä voit tehdä?

• Saat ilmoituksen puhelimeesi, kun 

sovelluksessa on uutisia.

• Avaa sovellus ja tutustu sisältöön. 

• Saat ilmoituksen s-postitse, jos jokin 

on jäänyt sinulta huomaamatta.

• Voit antaa palautetta henkilöstölle 

”tykkäämällä” tai kommentoimalla.

• Kaikki lastasi koskeva dokumentointi 

tallentuu ajalta, jolloin lapsi on 

kirjoilla varhaiskasvatuksessa. Voit 

milloin tahansa palata siihen.

Käännös

Vieritä ja 
zoomaa, 

näet koko
sisällön

Kommentoi

Klikkaa
tavoitetägejä
lukeaksesi
aiheesta lisää

Valikko   
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Käännös / language translation



Lapsesi portfolio
Vain huoltajilla ja henkilöstöllä on 

pääsy tähän osioon

Opi lisää opetus-
suunnitelmasta ja 
pedagogiikasta!

Seuraa pedagogista työtämme!



Saat kutsun lapsesi portfolioon s-postitse. 

Toimi näin: 

1. Klikkaa kutsumeilissä olevaa linkkiä.

2. Luo tili.

3. Lataa Prion-sovellus AppStoresta tai GooglePlaystä. 

4. Nyt näet lapsesi portfolion sovelluksessa vasemmalla.

5. Aseta tilillesi profiilikuva sovelluksessa vasemmalta löytyvistä tiliasetuksista.

Lisätietoa: 
Suosittelemme, että annat Prionin lähettää sinulle push-ilmoituksia. Näin näet 
milloin sovelluksessa on uutisia!

Sisäänkirjautuminen & aloittaminen

Sovelluksen lataaminen Prionin 
kotisivuilta 

(https://prionapp.com) onnistuu 
aina.

iPad: Valitse myös ”Endast för 
iPhone”(vain iPhonelle) 

vasemmassa yläkulmassa.
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Teknisiä ongelmia?

1. Tarista internetliittymä ja yritä myöhemmin uudelleen.

2. Päivitä sovellus uusimpaan versioon AppStoresta tai GooglePlaystä.

3. Käynnistä sovellus uudelleen.

4. Asenna sovellus uudelleen.

5. Lähetä viesti Prionin tekniseen tukeen osoitteeseen 

support@prionapp.com, ja kuvaile ongelma mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti: milloin se syntyy, mistä puhelinmallista on kyse, mikä s-

posti käyttäjällä on Prionissa.

Ongelmat

mailto:support@prionapp.com
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Muita Prionin palveluita
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2. Muokkaa kirjaa
(valinnainen)

1. Näe valmiit
valokuvakirjat tästä

Tilaa lapsesi dokumentoinnista valokuvakirja:

PrionBooks: Automaattiset valokuvakirjat kotiin kuljetettuina

• Prionin dokumentoinnissa luodaan automaattisesti valokuvakirjoja. Voit tilata nämä 

kotiinkuljetuksena, esim. lapsesi vuosikirjan.

• Kirjoja voi muokata: muuta järjestystä, poista/lisää kuvia ja muuta tekstejä. 

• Kirjat ovat hyvänlaatuisia, kovakantisia ja niissä on 20-200 sivua. Hinta on 19,49 euroa sis. 

toimituksen.

• Toistaiseksi vain iPhonessa/iPad-sovelluksessa
• Lisätietoa: http://prionapp.com/blogg/fardiga-fotobocker-av-dina-prion-foton/

http://prionapp.com/blogg/fardiga-fotobocker-av-dina-prion-foton/
http://prionapp.com/blogg/fardiga-fotobocker-av-dina-prion-foton/
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Vaihtoehtoja on kaksi:

1. Kuukausitilaus: (1,99 euroa/kk)

2. 7 päivän tilaus (3,49 euroa)

PrionPlus: tallenna aineisto teräväpiirtona

*toistaiseksi vain iPhonessa/iPad-sovelluksessa

Näin teet tilauksen

• Huoltajat käyttävät sovellusta ilmaiseksi. 

• Sisällön tallentaminen teräväpiirtona sovelluksen kautta onnistuu maksusta*. Voit ladata 

esim. kuvia ja videoita.



Prion AB
Barnhusgatan 20, Stockholm

556977-1545
hello@prionapp.com
www.prionapp.com

Seuraa Prionia sosiaalisessa mediassa ja näe uutiset!

Facebook: 
www.facebook.com/prionapp

Instagram: 
www.instagram.com/prion_app

mailto:hello@prionapp.com
http://www.prionapp.com/
http://www.facebook.com/prionapp
http://www.instagram.com/prion_app

