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Tieto Edu- käyttöohje
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MuksunettiJulkaisun tiedotteet ovat nyt luettavissa mobiilisovelluksessa nimeltä Tieto Edu. Tässä
vaiheessa luettavissa ovat tiedotteet ja kalenterimerkinnät.
Tieto Eduun pääsee kirjautumaan lapsen viralliset huoltajat suomi.fi-tunnistautumisen kautta
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Virallinen huoltajatieto määritellään Väestörekisterin
tietojen pohjalta.
Kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen, istunto säilyy avoimena viikon ajan.
1 Yleistä Tieto Edusta
Tieto Edun mobiiliversiosta on saatavilla Android ja iOS-versiot. Androidista edellytetään vähintään
5 ja iOSista versiota 9.
Sovellus ladataan Google Playsta tai Applen App Storesta. Sovellus on ilmainen.

2 Tieto Edun lataaminen Android-laitteessa

o Hae sovellus Play-kaupasta
hakusanalla Tieto Edu. Tieto Edun asentaminen ei edellytä Google-tilin olemassaoloa.

→ ASENNA
o Asennuksen käynnistyksen yhteydessä sovellus pyytää lupaa käyttää laitteessa olevia
kohteita. Valitse HYVÄKSY. Kysymys esitetään, koska osa TietoEdun toiminnoista kuten
tiedotteet, voivat sisältää erilaisia liitteitä.

2

o Kun asennus on valmis, voit avata sovelluksen suoraan Google Playssa painamalla AVAA

tai
o sulkea Google Playn ja avata sovelluksen Tieto Edun kuvakkeesta

o jos sovellus kysyy lupaa lähettää ilmoituksia, vastaa KYLLÄ

3 Tieto Edun lataaminen iOS-laitteessa
o Avaa App Store

o Hae sovellus hakusanalla Tieto Edu.

o Käynnistä asennus painamalla

o Kun asennus on valmis, voit avata sen suoraan App Storessa painamalla AVAA
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tai
o sulkea App Storen ja avata Tieto Edun kuvakkeesta

o Ensimmäisellä käynnistyskerralla ohjelma kysyy sallitaanko ilmoitusten lähettäminen vai ei
→ vastaa OK

4 Kirjautuminen sovellukseen
Mobiilisovellus käyttää kirjautumisessa Suomi.fi tunnistautumista
(pankkitunniste) eli kirjautumiseen tarvitaan joko pankkitunnukset
tai mahdollisuus mobiilitunnistautumiseen.
Vahvista tunnistautuminen ja jatka palveluun.
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4.1 Asetukset ja ohjeet
Ohjelman päävalikosta (oikea yläkulma: kolme viivaa) löytyy :
Asetukset
o Voit vaihtaa sovelluksen oletuskielen toiseksi. Valittavina ovat suomi, ruotsi ja englanti.
Ohje
o Tietoja ja ohjeita sovelluksen käytöstä
o Huom! Hoitoaikojen ilmoittaminen ei ole vielä käytössä Kuopiossa
Tiedotteiden lukeminen
o Tieto Edu avautuu kirjautumisen jälkeen aloitussivulle
o aloitussivulla näkyvät kaikki lapsia yhteisesti koskevat toiminnot
o jos haluat katsoa yhden lapsen tiedotteita ja kalenterimerkintöjä,
pyyhkäise näyttöä vasemmalle ja valitse kyseinen lapsi
o Tiedotteet näkyvät listassa aikajärjestyksessä, uusin ensimmäisenä
o Osa tiedotteista voi olla myös kiinnitetty näkymään ensimmäisenä
o Tiedotteet ovat näkyvissä niiden voimassaoloajan
o Tiedotteet voivat sisältää kuvia, liitteitä ja linkkejä
o Uusista tiedotteista tulee mobiilisovelluksessa ilmoitus
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Kalenterimerkintöjen lukeminen

Kalenterinäkymä avautuu viikoittain. Tästä näkymästä voit avata yksittäisen kalenterimerkinnän.

Lisätietoja:
Mervi Tolvanen
Tietohallinto / sovellusasiantuntija
044 718 3517
mervi.johanna.tolvanen(at)kuopio.fi

