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TIETO EDUN / WEB SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO 

Tieto Edu on mobiili- / websovellus vanhemmille kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon sekä 
hoitoaikavarausten tekemiseen. 

Orimattilan kaupunki ottaa käyttöön Tieto Edun tiedotus -toiminnon viikosta 16 alkaen ja viikolla 17 hoitoaikojen 
ilmoittamisen osalta. Varhaiskasvatuksen kaikki tiedottaminen tapahtuu viikosta 16 alkaen Tieto Edun kautta 
kaikkien yksiköiden osalta. Huoltajien tulee ilmoittaa lastensa suunnitellut hoitoajat sekä etukäteen tiedossa 
olevat poissaolot helpolla tavalla mobiilisovelluksella tai webkäyttöliittymän kautta. Lintulan ja Pennalan päivä-
kodit sekä ryhmäperhepäiväkoti Tähtelä ottavat hoitoaikojen ilmoittamisen ensimmäisinä käyttöön. Näissä yk-
siköissä huoltajien tulee ilmoittaa viimeistään 28.4. lastensa suunnitellut hoitoajat viikolle 19 eli 6.-12.5. väli-
selle ajalle. Muissa Orimattilan varhaiskasvatusyksiköissä ja perhepäivähoidossa huoltajat voivat myös ilmoit-
taa hoitoaikoja sovelluksen kautta viikosta 17 alkaen, kuitenkin viimeistään 1.8.2019.  

Huom! Orimattilan kaupunki ei 1.8.2019 jälkeen enää vastaanota suullisia, paperisia, tekstiviestillä tai sähkö-
postilla tehtyjä lasten hoitoaikavarauksia tai poissaoloilmoituksia. Mikäli huoltajilla ei ole mahdollisuutta ilmoit-
taa hoitoaikoja sovelluksen kautta, pyydetään ottamaan yhteyttä päiväkodin johtajaan/perhepäivähoidon oh-
jaajaan. 

Hoitoajat tulee ilmoittaa sunnuntaina klo 24.00 mennessä tulevan viikon jälkeiselle viikolle, esim. parillisen 
viikon sunnuntaina seuraavalle parilliselle viikolle. Tämän jälkeen ohjelma lukittuu. Lukitusajalla hoitoaikava-
rauksia ei voi muuttaa. Jos lukitusajan hoidontarve muuttuu, huoltajan tulee olla yhteydessä lapsen ryhmän 
henkilökuntaan. Henkilökunta tarkistaa, onko mahdollista toteuttaa hoito toivottuna ajankohtana (esimerkiksi 
jos lapsi tarvitsee yöhoitoa tai myöhäistä ilta-/aikaista aamuhoitoa, onko paikalla työntekijää, tai mahtuuko 
lapsi ryhmään ilman, että henkilökunnan ja lasten suhdeluku ylittyy). 

Lukitusajalla äkillisiä poissaoloja voi ilmoittaa sovelluksessa. Jos hoitoaikoja ei ole ilmoitettu määräaikaan 
mennessä hoitoa voidaan tarjota ainoastaan arkisin klo 8.30-15.30 välillä.  

Hoitoaikoja voi ilmoittaa kerralla maksimissaan 1/2 vuotta, viikkoja voi kopioida ja niitä voi kopioida sisaruksille. 
Huoltajien ilmoittamat hoitoajat ja mahdollisesti niihin tehdyt muutokset välittyvät varhaiskasvatusyksikköön 
ajantasaisesti ja ovat henkilöstön oikea-aikaisen työvuorosuunnittelun ja lasten ruokatilauksien kannalta vält-
tämättömiä. Huoltaja pystyy Tieto Edussa seuraamaan varaamiaan ja käyttämiään tunteja. Varhaiskasvatuk-
sen laskutus perustuu sovittuihin ja toteutuneisiin tunteihin, jos varatut tai toteutuneet tunnit ylittyvät laskute-
taan seuraavan tuntiportaan mukaisesti. 

Tieto Edun mobiiliversiota voi käyttää Android ja IOs laitteissa ja websovelluksen käyttöön suosittelemme joko 
Chrome tai Firefox selainta. Liitetiedostojen lataamista varten kannattaa ladata jokin ohjelma esim. Adobe 
reader. 

Tieto Edu on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  
Mobiilisovelluksen lataaminen ja käyttö on huoltajalle maksutonta (tiedonsiirto oman operaattorin hinnaston 
mukaisesti). 
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Mobiilisovellus 

 

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

 

 

 

 

Hoitoaikasovelluksen webversio löytyy osoitteesta: 
https://prod-lcsse.service.tieto.com/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relative&idpmet-
hod=SAML   

Suosittelemme käyttämään joko Chrome tai Firefox selainta. 

 

 

Kirjautuminen 
 

 

Sekä mobiilisovellus että webversio käyttävät kirjautumisessa Suomi.fi tunnistau-
tumista eli kirjautumiseen tarvitaan joko pankkitunnukset tai mobiilitunnistautumi-
nen.  

 

Tunnistauminen on kerrallaan voimassa yhden viikon. Tämän jälkeen Suomi.fi 
tunnistautuminen tulee tehdä uudelleen. 
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Ohjeet ja asetukset 

 
 

Ohjelman päävalikosta (oikea yläkulma) löytyy: 

 

Asetukset  
- voit vaihtaa sovelluksen oletus kielen toiseksi 

 
Ohje 

- tietoja ja ohjeita sovelluksen käyttöön 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveisin 

Tieto Education ja Orimattilan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut 

 

Lisätietoja:   

https://peda.net/orimattila/v/tkvl   

toimistosihteeri Sari Soikkeli, sari.soikkeli@orimattila.fi  

päiväkodit 

 


