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TietoEdu -sovellus: 

- mobiiliversion voit ladata maksuttoman sovelluksen, joko Apple Storesta tai Play-kaupasta 
- selainversiota toimii vain Chrome - tai Firefox-selaimella (IE:tä ei ole tuettu) 
- maksuton, vain lapsen virallisille huoltajille 
- kirjautuminen vaatii Suomi.fi –tunnistautumisen (verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne),  

mobiilisovelluksessa ns. pitkä kirjautumisaika, 7 vrk 
- lasten hoitoajat/ennakkoon tiedossa olevat poissaolot ilmoitetaan TietoEdua käyttäen, lisäksi  

TietoEduun tulevat lapsen ryhmää koskevat tiedotteet ja ryhmän tapahtumat löytyvät kalenterista 
- mikäli sulkuajan jälkeen tulee muutoksia hoitoaikoihin esim. lapsen sairastuminen tai  

huoltajien työvuoron muutos, niin nämä ilmoitetaan puhelimitse lapsen päiväkotiryhmään 
- mikäli et pääse ilmoittamaan lapsesi hoitoaikoja, syynä voi olla esimerkiksi: 

- väestörekisterikeskuksen osoitetiedot ei ole ajantasalla 
- olet sijaishuoltaja 
- ongelmatapauksissa ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen: varhaiskasvatus@siilinjarvi.fi 
 

 

  
Pääsivu: 

• pääsivulla näet kaikkia perheen lapsia 
koskevat Tiedotteet, tiedotteista tulee 
heräte mobiililaitteeseen, jos olet asentanut 
sen ja kirjautunut kertaalleen, heräte tulee 
vaikka et olisi juuri sillä hetkellä 
kirjautuneena Suomi.fi-tunnistautumisen 
avulla, huolehdi että olet sallinut ko. 
sovelluksen ilmoitukset mobiililaitteessasi 

• Kalenteri -toiminnosta näet kaikkia perheen 
päiväkodissa olevien lapsia koskevat 
tapahtumat 
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Lapsen sivulla: 

• voit ilmoittaa lapsesi hoitoajat 
• Viestit –toiminto ei vielä ole käytössä 
• voit lukea lapsesi ryhmän tiedotteet 

ja kalenterista sinne merkatut tapahtumat 

Vinkki: 
Kun ilmoitat hoitoaikoja, voit valita ”kellon” 
Näkymä-painikkeella, vaihtoehtoja on kaksi/laite: 

- aikajana 
- tai IOS-laitteissa rullattava aika 
- tai Android-laitteissa kellotaulu 
- tai selaimessa näppäin/alasvetovalikko 
- esimerkki kuvat selainversiosta 
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Hoitoaikojen ilmoittaminen: 

- ilmoita ennen sulkuaikaa (ma-ti välinen yö) 
lapsesi seuraavan viikon hoitoajat/tiedossa 
olevat poissaolot 

- merkitse hoitoaika/poissaolo jokaiselle 
avoinna olevalle päivälle 

- poissaolon merkitseminen: 
laita väkänen aktiiviseksi ja valitse 
poissaolon syy: 03 Suunniteltu poissaolo 

- mikäli ilmoitat vain seuraavan hoitoviikon 
hoitoajat/poissaolot klikkaa Jatka-
painiketta 

- mikäli haluat kopioida hoitoajat/poissaolot 
useaksi viikoksi klikkaa Kopioi viikko –
painiketta 

- Esioppilaat, jotka tarvitsevat esiopetuksen 
lisäksi päivähoitoa. Laita kellonaika milloin 
lapsi saapuu hoitoon ja millloin lapsi 
haetaan esim. 7:00 – 15:30. Mikäli lapsi ei 
tarvitse hoitoa jonakin päivänä, mutta lapsi 
käy esiopetuksessa ko.päivänä, merkitse 
kellon ajaksi 8:30-12:30 (Toivalan ja 
Pilvilinnan esiopetuksessa olevat 9:00-
13:00). Jos lapsi on poissa sekä hoidosta 
että esiopetuksesta laita poissaolo 

- Pelkästään esiopetuksessa olevat 
merkitkää esiopetusaika, voit tehdä sen 
kopioinnin avulla puoleksi vuodeksi 
eteenpäin, 8:30-12:30 (Toivalan ja 
Pilvilinnan esiopetuksessa olevat 9:00-
13:00). 
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Hoitoaikojen kopiointi: 

- Valitse viikot joille haluat kopioida 
ilmoittamasi hoitoajat/poissaolot 

- Voit tämän toiminnon avulla ilmoittaa 
hoitoajat jopa puoleksi vuodeksi 
eteenpäin 

- Klikkaa lopuksi Vahvista 
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Kun olet kopioinut viikot, ilmestyy Jatka-
painikkeeseen ilmoitettujen viikkojen määrä 
(esimerkki tapauksessa ilmoitettuja viikkoja 7). 

Klikkaa Jatka painiketta 
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Yhteenveto sivulla näet ilmoittamasi 
hoitoaikasuunnitelmat. 

Voit kopioida hoitoajat sisaruksille, laita täppä 
aktiiviseksi ja klikkaa Lähetä-painiketta 
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Saat kuittauksen lähetetyistä hoitoajoista, voit 
klikata Sulje painiketta ja palaat lapsen sivulle. 
Sieltä voit tarkastella ilmoittamiasi hoitoaikoja 
Yhteenveto-painiketta klikkaamalla. 
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Näet ilmoittamasi hoitoajat kuukausitasolla, 
voit vaihtaa kuukauden nuoli-kuvakkeista. 
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Jos lapsellasi on vuorohoidon tarvetta, mutta 
hän on säännöllisesti hoidossa muussa 
päiväkodissa kuin Päiväkoti Pikkusiilissä, on 
hänelle tehty rinnakkainen sijoitus Päiväkoti 
Pikkusiiliin (joko Kissankellot- tai Hiirenvirnat –
ryhmään).  

Saat ilmoitettua vuorohoitoon hoitoajat 
valitsemalla vasemmasta yläkulmasta 
valikosta oikean sijoituksen. 


