
 

Hei lasten huoltajat, 

Joutsan varhaiskasvatus siirtyy käyttämään eDaisy sähköistä asiointijärjestelmää 

1.1.2022. 

 

 

eDaisy- hakeminen, muutos- ja tuloilmoitukset 

 

Palvelun löydätte osoitteesta https://joutsa.daisynet.fi/eDaisy 

 

Täällä hoidatte jatkossa hakemisen, ilmoitukset ja muutokset varhaiskasvatuksen 

palveluihin. 

Asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista, pankkitunnuksia tai 

mobiilivarmennetta.  

- Varhaiskasvatushakemus 

- Esiopetukseen ilmoittautuminen, samalla voit hakea täydentävää varhaiskasvatusta 

- Tulotietoilmoitukset (mikäli niitä ei ole ilmoitettu hakemuksen yhteydessä) 

- Irtisanomis- ja muutosilmoitukset (mm. muuttuneet perheen olosuhteet, 

osoitetietojen, perheen koon ja palvelutarpeen muutokset) 

eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme sähköisiin päätöksiin, jolloin perheellä pitää 

olla käytössä sähköpostiosoite. Paperisia päätöksiä ei enää toimiteta. 

eDaisyssä ei ilmoiteta hoitoaikoja, vaan ne tapahtuvat huoltajan DaisyFamily 

sovelluksessa. 

Vahvan tunnistautumisen jälkeen huoltaja tekee itse tunnukset DaisyFamily 

sovellukseen, jatkossa kirjaudutte siis luomillanne tunnuksilla. Huoltaja huolehtii 

tunnusten ylläpidosta 

 

 

 

 

 

 

 

https://joutsa.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin


 

 

 

 

 

 

DaisyFamily – hoitoaikavaraukset, läsnä- ja poissaolotiedot 

 

Joutsan kunnassa otetaan käyttöön huoltajien DaisyFamily sovellus päivittäiseen 

asiointiin huoltajien ja varhaiskasvatuksen yksiköiden ja henkilöstön välillä. 

 

Huoltajien kirjautuminen sovellukseen ti 1.2.2022 alkaen. 

 

DaisyFamilyn löydätte osoitteesta https://joutsa.daisyfamily.fi 

tai lataamalla DaisyFamily sovellus joko Android ja iPhone puhelimen 

sovelluskaupasta 

Kirjautuminen DaisyFamily sovellukseen tapahtuu ensimmäisellä kerralla vahvalla 

tunnistautumisella. Sen jälkeen luotte itsellenne käyttäjätunnuksen ja salasanan. 

- DaisyFamilysta pääsette varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne 

perustiedot, yhteystiedot, toteumat ja täyttämään lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman, joka käydään yhdessä henkilöstön kanssa läpi 

kerran vuodessa. Henkilöstö ilmoittaa teille, milloin lasten Vasut ovat 

täydennettävissä. 

 

Pääasiallisin viestintäkanavamme on jatkossa DaisyFamily, jonka kautta tapahtuu 

päivittäinen viestintä.  

Käyttehän aktiivisesti seuraamassa Daisy Family sovellusta. 

Viesteistä ja ilmoitustauluilmoituksista tulee myös ilmoitus huoltajan sähköpostiin. 

 

- Ensimmäisen käyttökerran aikana muistakaa päivittää omat yhteystietonne 

(sähköposti ja puhelin), varahakijat puhelinnumeroineen, kuvausluvat jne. 

 

- Hoitoaikavarauksiin liittyvä lukitusaika: Ma aamuna klo 9:00 seuraavan viikon 

osalta.  

https://joutsa.daisyfamily.fi/


o Toivomme kuitenkin, että hoitoaikavaraukset on tehty aina kuukaudeksi 

eteenpäin mikä helpottaa henkilökunnan työvuorosuunnittelua ja siten 

voidaan tarjota pedagogisesti laadukasta varhaiskasvatusta  

 

 

Jatkossa varattu hoitopäivä käyttää lapsen kuukausittaisia tunteja, vaikka lapsi ei 

tulisikaan paikalle. Päiväkohtaisesti verrataan varattua ja toteutunutta hoitoaikaa ja 

näistä suurempi vähentää käytettävissä olevia tunteja (esim. varaus 6 h, lapsi paikalla 7h 

12 min) tai (esim. varaus 7 h, lapsi paikalla 6h 58 min). => tummennettu lasketaan. 

Mikäli lapsen poissaolo ilmoitetaan lukitusajalla niin tällöin kyseiselle päivälle varatut tunnit 

käyttävät kuukausittaista hoitoaikaa  

- Mahdolliset kuukausittaisen hoidontarpeen ylitykset laskutetaan jatkossa 

automaattisesti, joten muistakaa jättää varauksia tehdessänne ainakin 2 tunnin 

liukuma yllättäville muutoksille. 

- Lapsen käytetty hoitoaika laskuri näyttää teille tarkemmat tiedot käytetyistä 

tunneista 

o DaisyFamily huomauttaa mahdollisista ylityksistä varauskalenterissa. 

 

Uudet käyttäjät: Kun kirjaudutte ensimmäisen kerran uuden osoitteen kautta, valitkaa 

”KIRJAUDU SISÄÄN TÄSTÄ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unohtunut salasana: Pääsette vaihtamaan salasanan vahvan tunnistautumisen avulla 

valitsemalla ”Unohtuiko?”, kun olette kirjautumassa sisään käyttäjätunnuksella ja 

salasanalla  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjautukaa vahvalla tunnistautumisella ohjeiden mukaan. 

 

  

Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen näette oman käyttäjätunnuksenne päävalikon 

yläosassa ja salasanan pääsee asettamaan / vaihtamaan asetuksien takaa. 



 

 


