Meddelande till familjer som använder MLL:s tillfälliga barnpassning

2018

Vi håller på och utvecklar ett nytt förmedlingssystem för MLL:s tillfälliga barnpassning. Esbo, Hyvinge,
Träskända, Grankulla, Kervo, Mäntsälä, Borgnäs och Tusby är utvalda till pilotkommuner.
När det nya förmedlingssystemet är klart kommer alla familjer att vara tvungna att registrera sig på nytt i
det nya systemet på den bekanta adressen https://lastenhoito.mll.fi/ eller genom att ringa till
förmedlingen, vardagar kl. 8-12 p. 044 030 3301.
Användarkoderna till det gamla systemet slutar fungera när det nya systemet tas i bruk. Vi informerar mera
om den exakta tidtabellen under hösten.
Det nya och mera moderna förmedlingssystemet möjliggör att familjen kan söka efter en barnvakt, även på
kvällarna, eftersom familjerna kan själv erbjuda jobb rakt åt barnvakterna, om de så vill. Det går också
fortsättningsvis att anlita förmedlingen, via nätet eller per telefon, vardagar kl. 8-12, precis som tidigare.
Den nya förmedlingen fungerar också bättre via mobilen.
Ifall familjen behöver information från det gamla systemet, t.ex. med tanke på arbetsgivaravgifter eller
beskattningen, bör familjen själv ladda ner dessa före övergången till det nya systemet.

Information for the families of MLL child care service

2018

Mannerheim Legue for Child Welfare is developing the booking system for child care service. Espoo,
Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Mäntsälä, Pornainen and Tuusula were selected into the pilot
version of the new booking system.
When the new version of the booking system is taking into use, all families must register to the new
booking system via https://lastenhoito.mll.fi/ or by phone service (open Mon-Fri time 8-12) tel. 044 030
3301. Old user accounts will stop working when the new booking system is taken into use in all of the
municipalities. We will inform you about the schedule during the autumn.
The new and modern booking system allows the families to search for a carer even during evening time and
weekends. Families can now contact and offer the jobs to the carers directly. MLL child care phone service
is still helping families on weekdays time 8-12 and you can make an order by calling or via internet booking
system. You can also use the new booking system on mobile.
If the families need information from the old booking system (for example payment slips for the taxes) they
need to get the reports from their user account before switching to the new booking system.

