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Tieto Edun / web version käyttöönotto Hankasalmen 
varhaiskasvatuksessa 9.11.2021 alkaen 

 

Hankasalmen kunnan varhaiskasvatus ottaa käyttöön Tieto Edun lomakyselyn 
09.11.2021 siten, että koulujen joululoma-aikaa koskeva lomakysely ilmoitetaan Tieto 
Edussa.  Huoltajien tulee ilmoittaa lastensa suunnitellut lomat etukäteen helpolla 
tavalla mobiilisovelluksella tai webkäyttöliittymän kautta.  

Tieto Edu on mobiili / -websovellus vanhemmille hoitoaikavarausten tekemiseen. 
Äkilliset poissaolot ja loma-ajat voidaan ilmoittaa Tieto Edussa. Tieto Edua voi 
käyttää myös etävanhempi, joka on lapsen virallinen huoltaja. 

Ilmoitettuja lomia voi muuttaa lukitusajan 15.11.2021 – 28.11.2021 puitteissa. Loma 
tulee ilmoittaa 28.11.2021 klo 24.00 mennessä.  Tämän jälkeen ohjelma lukittuu. 
Lukitusajalla lomia ei voi muuttaa. Jos lomiin tulee muutoksia ota yhteyttä 
hoitopaikkaan.  

Kaikki perheet ilmoittavat loma-aikojen hoidon tarpeen Tieto Edulla. Mikäli lapsella / 
lapsilla ei ole kyseisenä aikana ollenkaan lomaa, kysely palautetaan tyhjänä. Joka 
sisarukselle loma ilmoitetaan erikseen. 

Tulossa on myös hoitoaikojen ja äkillisten poissaolojen ilmoittaminen Tieto Edun 
kautta. Käyttöönoton aikataulusta ilmoitetaan teille myöhemmin. 

Tieto Edun mobiiliversiota voi käyttää Android ja IOs laitteissa ja web version 
käyttöön suosittelemme  joko Chrome tai Firefox selainta.  
 
Tieto Edu on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
 
Mobiilisovelluksen lataaminen on huoltajalle maksutonta ( Mobiilisovelluksen käyttö 
on maksutonta). 
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Mobiilisovellus 

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

Edu 

 

 
 

Web sovellus 

Hoitoaikasovelluksen webversio löytyy osoitteesta: 

https://education.service.tieto.com/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relative&idpme

thod=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. 
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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 Hankasalmen kunnan varhaiskasvatuspalvelut 

Lisätietoja: 

Ensisijaisesti apuja voi kysyä päiväkotien henkilökunnalta, varhaiskasvatuspäälliköltä 

Tarvittaessa saamme apua myös kunnan ICT- tuelta 

Sillankorvan ja Metsätähden päiväkoti: johtaja Mervi Huuskonen puh. 014- 2671 435 

Sinisiiven päiväkoti: johtaja Heli Honkaselkä-Korhonen puh. 014- 2671 259 

Varhaiskasvatuspäällikkö: Virpi Janhonen puh. 014- 2671 221 

 


