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Tieto Edu

• Mobilapp för vårdnadshavare

• Android och iOS version

• Laddas ner ner från Google Play eller

App store

• Appen är gratis

• Förutom mobilappen finns även

möjlighet att använda en web-

baserad version som är oberoende

av apparat.

• Suomi.fi identifiering

• Vilka barn som syns i appen

baserar sig på information

från befolkningsregistret.
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Vårdtid
• Du planerar för en vecka i taget

• Du hittar enkelt veckor du planerat

tidigare samt förbrukade timmar

• Det är möjligt att kopiera information

från vecka till vecka

• Du kan meddela flera veckor i taget

(upp till sex månader)

• Appen visar för vilka veckor

vårdtiden redan är planerad

• Frånvaro meddelas på samma

skärm som planen för vårdtider.

Detta görs genom att man

använder koden frånvaro

(= poissaolo)
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Vårdtid
Sammandrag över bokade veckotimmar

- Totala mängden timmar för en vecka

Programmet räknar ut

- Ansökt timantal

- Bokade timmar

- Förbrukade timmar

- Outnyttjade timmar
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Webversion

• Webversionen hittas på adressen på småbarnspedagogikens hemsida.

• Vi rekommenderar att du använder Chrome eller Firefox. Internet explorer fungerar 
inte med appen.

• För inloggning till både mobilapp och web-version används identifiering via Suomi.fi, 
dvs för inloggning behövs antingen bankkoder eller mobilidentifiering. 
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Inloggning

• Efter lyckad inloggning öppnas huvudsidan
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• Du väljer barn i telefonen genom att

klicka på barnets bokstav, den första i

förnamnet.
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Meddela vårdtider
• Genom att välja ett av barnen kommer du till sidan där du

meddelar vårdtider

• Appen öppnar automatiskt första veckan där vårdtider ännu

inte meddelats

• Du behöver inte bekräfta varje vecka separat utan man kan planera flera veckor på en
gång och slutligen bekräfta dem alla samtidigt

• Innan informationen skickas syns ännu ett
sammandrag av de sparade veckorna
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Meddela vårdtider
• Planering av vårdtider bör ske minst 10 dagar i förväg, innan möjligheten att planera

vårdtid stängs

• Vårdtider som redan meddelats kan ändras före stängningen

• Man kan planera upp till 6 månader i förväg

• Man måste meddela något för varje dag, det går inte att lämna en dag tom

• Det är möjligt att kopiera vårdtider från vecka till vecka, men också från syskon till
syskon

• Appen påminner om man glömt att boka vårdtider genom en notifikation
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