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Tieto Edu -sovelluksen käyttöönotto Siilinjärven varhaiskasvatuksessa
Tieto Edu on mobiilisovellus/web versio huoltajille kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen
yhteydenpitoon. Siilijärven kunnan varhaiskasvatuksessa (päiväkodeissa) otetaan
käyttöön
Tieto
Edun
hoitoajat
tulevan
toimikauden
2018-19
alussa.
Eli viikkoa 31 (30.7- 5.8) koskevat hoitoajat ja poissaolot on ilmoitettava tiistaihin
24.7 klo 10 mennessä.
TietoEdun kautta tulevat tiedotteet ja kalenteri – toiminnot otetaan käyttöön myöhemmin
syksyllä 2018.
Huoltajat ilmoittavat päiväkodeissa olevien lastensa suunnitellut hoitoajat sekä
etukäteen tiedossa olevat poissaolot helpolla tavalla mobiilisovelluksella tai web
versiolla. Lapsen viralliset huoltajat voivat käyttää TietoEdua.
Huom! Siilinjärven varhaiskasvatus ei tämän jälkeen enää vastaanota paperisia tai
sähköpostitse tehtyjä lasten hoitoaikavarauksia tai ennalta tiedossa olevia
poissaoloilmoituksia. Mikäli huoltajilla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa hoitoaikoja
sovelluksen kautta, pyydetään ottamaan yhteyttä päiväkodin johtajaan.
Ilmoitettuja hoitoaikavarauksia ei voi muuttaa lukitusajan sisällä. Sovellus lukitaan
tiistaina klo 10.00, johon mennessä ilmoitetaan seuraavan viikon hoitoajat. Lukitusajan
sisällä tapahtuvat äkilliset poissaolot ilmoitetaan edellineen puhelimitse tai tekstiviestillä
päiväkotiin.
Huoltajien ilmoittamat hoitoajat ja mahdollisesti niihin tehdyt muutokset välittyvät
päiväkotiin ajantasaisesti ja ovat henkilöstön oikea-aikaisen työvuorosuunnittelun
kannalta välttämättömiä.
Sovelluksen kautta huoltajat voivat seurata ajantasaisesti lapselle varattuja hoitoaikoja.
Tieto Edun mobiiliversiota voi käyttää Android ja IOS laitteissa.

Mobiilisovellus
Hoitoaikasovellus löytyy sovelluskaupasta (Google Play /
Applen App Store) hakemalla nimellä Tieto Edu.
Mobiilisovelluksessa on ns. pitkä kirjautumisaika,
sovelluksessa pysyy kirjautuneena 7 vrk, mikäli käyttäjä ei
kirjaa itseään ulos.
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Web versio
Hoitoaikasovelluksen webversio löytyy osoitteesta:

https://live.welfarelabs.net/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relat
ive&idpmethod=SAML
Linkki löytyy myös kunnan www-sivuilta:
- nykyisiltä sivuilta sivun oikeasta reunasta
- kesän aikana julkaistaan kunnan uudet www-sivut ja linkki löytyy jokaisen
päiväkodin-/esiopetuspaikan sivuilta sekä toimintaohjeineen sivulta Hoitoaikojen
ilmoittaminen
Suosittelemme käyttämään joko Chrome tai Firefox selainta.

Kirjautuminen

Kirjautumisessa käytetään Suomi.fi tunnistautumista eli kirjautumiseen tarvitaan joko
pankkitunnukset tai mobiilitunnistautuminen.
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Ohjeet ja asetukset
Ohjelman päävalikosta (oikea yläkulma) löytyvät:
Asetukset
- voit vaihtaa sovelluksen oletus kielen toiseksi
Ohje
- tietoja ja ohjeita sovelluksen käyttöön

Jos sinulla on ongelmia sovelluksen käyttöönotossa /
käytössä voit lähettää viestiä osoitteeseen
varhaiskasvatuspalvelut@siilinjarvi.fi

Terveisin
Tieto Education ja Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuspalvelut

sivu 3/3
© Tieto Corporation

