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Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen käyttöön Iitin varhaiskasvatuksessa 

 

Tieto Edu on mobiili/ -websovellus vanhemmille hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittamiseen.  

Iitin kunta ottaa käyttöön Tieto Edun hoitoajat -toiminnon 5.11.2018 alkaen Vaahteran ja 

Peltohiiren päiväkodeissa. Vähitellen palvelu laajenee kaikkiin päiväkoteihin. Huoltajat ilmoittavat 

lastensa suunnitellut hoitoajat ja hoitopäivät sekä suunnitellut poissaolot helpolla tavalla 

mobiilisovelluksella tai webkäyttöliittymän kautta. Myös ainoastaan esiopetuksessa olevien lasten 

osalta ilmoitetaan esiopetusaika. Ilmoituksen voi tehdä kopioimalla puoleksi vuodeksi kerrallaan. 

Huom! Vaahteran ja Peltohiiren päiväkodit eivät tämän jälkeen enää vastaanota paperisia, 

sähköpostitse tai tekstiviestillä lähetettyjä lasten hoitoaikavarauksia tai poissaoloilmoituksia. Mikäli 

huoltajalla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa hoitoaikoja sovelluksen kautta, pyydetään ottamaan 

yhteyttä päiväkodin johtajaan. 

Hoitoajat ilmoitetaan viimeistään sunnuntai-iltana klo 24.00 mennessä viikkoa aikaisemmin (5.11-

11.11. tulee ilmoittaa viikon 47 hoitotarve). Tällä varmistetaan, että hoitoaikavarausten perusteella 

päiväkodin johtaja voi suunnitella henkilökunnan työvuorot siten, että päivän aikana on aina 

riittävästi henkilökuntaa paikalla ja lapsille voidaan varata ruoat ajoissa. 

Huoltajien ilmoittamat hoitoajat ja poissaolot välittyvät päiväkoteihin ajantasaisesti ja ovat 

henkilöstön oikea-aikaisen työvuorosuunnittelun kannalta välttämättömiä. Äkilliset poissaolot tai 

muutokset hoitoajoissa ilmoitetaan suoraan päiväkotiin. 

Sovelluksen kautta huoltajat voivat seurata ajantasaisesti lastensa varattuja hoitoaikoja. 

Asiakasmaksu perustuu sovittuun palveluntarpeeseen. 

Tieto Edun mobiiliversiota voi käyttää Android ja IOs laitteissa ja webversion käyttöön 

suosittelemme  joko Chrome tai Firefox -selainta. 

 

Tieto Edu on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Mobiilisovellus 

Hoitoaikasovellus löytyy sovelluskaupasta ( Google Play / Applen App Store)  hakemalla nimellä 

Tieto Edu 
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Web-sovellus 

Hoitoaikasovelluksen webversio löytyy osoitteesta: 

 

https://prod-

lcsse.service.tieto.com/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relative&idpmethod

=SAML 

 

Suosittelemme käyttämään joko Chrome tai Firefox selainta. 

 

Kirjautuminen 

 

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 
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Jos sinulla on kysyttävää sovelluksen käyttöönotossa / käytössä, ota yhteyttä päiväkodin 

johtajaan tai päivähoidon ohjaajaan. 

 

Terveisin 

Iitin kunnan varhaiskasvatuspalvelut 

Erika Räikkönen, puh. 040 595 7264 

Salme Saari, puh. 040 550 0257 

 

 


