Hei lasten huoltajat,
Hartolan varhaiskasvatus siirtyy käyttämään Daisy järjestelmää 1.12.2021 alkaen.
Harjoittelukäyttö aloitetaan 8.11.2021 lasten huoltajien osalta.
Maksuluokat säilyvät samana kuin aikaisemmin:
Viikkotuntimäärä
Enintään 20 h/vko
Enintään 35 h/vko
Yli 35 h/vko

Kuukausituntimäärä Hoitomaksu %
maksimi maksusta
0 – 84 h/kk
60%
85 – 147 h/kk
80%
148 - 179 h/kk
100%

Maksimi
maksu
173,00 euroa
230,00 euroa
288,00 euroa

Jatkossa varattu hoitopäivä käyttää lapsen kuukausittaisia tunteja, vaikka lapsi ei tulisikaan
paikalle. Päiväkohtaisesti verrataan varattua ja toteutunutta hoitoaikaa ja näistä suurempi
vähentää käytettäviä tunteja (esim. varaus 6h, lapsi paikalla 7h 12 min) tai (esim. varaus 7h, lapsi
paikalla 6h 58 min).
- Mikäli lapsen poissaolo ilmoitetaan lukitusajalla niin tällöin kyseiselle päivälle varatut tunnit
käyttävät kuukausittaista hoitoaikaa
=> tummennettu lasketaan
-

-

Mahdolliset kuukausittaisen hoidontarpeen ylitykset laskutetaan jatkossa automaattisesti,
joten muistakaa jättää varauksia tehdessänne ainakin 2h -liukuma yllättäville muutoksille
o Alle 1h ylitystä ei laskuteta (59 minuutin ”varoaika”)
Lapsen käytetty hoitoaika laskuri näyttää teille tarkemmat tiedot käytetyistä tunneista
o DaisyFamily huomauttaa mahdollisista ylityksistä varauskalenterissa (toteuma
tiedot päivittyvät näkyviin myös tänne)

Jos hoitoaika ylittyy toistuvasti, keskustellaan hoidontarpeen nostamisesta.

Hartolan varhaiskasvatuksen hakemukset on avattu uuteen eDaisy palveluun
pe 22.10.2021 klo 08:00
Palvelun löydätte osoitteesta https://hartola.daisynet.fi/eDaisy
Täällä hoidatte jatkossa hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen: Jotta voitte
käyttää eDaisy hakemuksia, tulee teillä olla käytössä sähköposti ja vahva tunnistautuminen.
-

Varhaiskasvatushakemus
Esiopetukseen ilmoittautuminen (samalla voit hakea täydentävää varhaiskasvatusta)
Tulotietoilmoitukset (Mikäli ei ilmoitettu hakemuksen yhteydessä)
Irtisanomis- ja muutosilmoitukset

Hakemuksen täyttämisen yhteydessä teiltä kysytään myös henkilökohtainen suostumus
teidän ja huollettavienne tulotietojen tarkistamiseen tulorekisteristä (mikäli, ette jo ole
tähän suostuneet päivittäisen asiointikanavan puolella).
eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin ja paperisia päätöksiä
ei enää toimiteta.
Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli
joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Samalla avataan DaisyFamily, päivittäinen asiointikanava huoltajien ja
varhaiskasvatuksen välillä
Kirjautuminen sovellukseen ma 8.11. klo 06:00 alkaen.
DaisyFamilyn löydätte osoitteesta https://hartola.daisyfamily.fi tai lataamalla DaisyFamily
sovelluksen Android puhelimen sovelluskaupasta.
-

DaisyFamily mobiilisovellus on ladattavissa iPhone sovelluskaupasta.

DaisyFamilyssä pääsette varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot,
yhteystiedot ja toteumat.
-

Hoitoaikavarauksiin liittyvä lukitusaika: Ma päivällä klo 12:00 kahden seuraavan viikon
osalta.
o Toivomme kuitenkin, että hoitoaikavaraukset on tehty aina kuukaudeksi
eteenpäin mikä helpottaa työntekijöiden työvuorosuunnittelua
o Lukitusaika laitetaan päälle vasta ma 29.11. klo 12:00, mihin mennessä pitää olla
ilmoitettu hoitoaikavaraukset 19.12. asti

Taulukossa näette neljä seuraavaa lukitusaikaa sekä lukittuvat ajanjaksot.
LUKITUSPÄIVÄ
ma 29.11. klo 12
ma 6.12. klo 12
ma 13.12. klo 12
ma 20.12. klo 12

LUKITTUVA AJANJAKSO
7. – 19.12.2021
20.12.2021 – 26.12.2021
27.12.2021 – 2.1.2022
3.1.2022 – 9.1.2022

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat Daisyssa otetaan käyttöön myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana.
Kirjautuminen DaisyFamily sovellukseen tapahtuu joko vahvalla tunnistautumisella tai
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Salasanan voit aina halutessasi vaihtaa.
Löydät kirjautumisohjeet seuraavalta sivulta.

Saadaksesi käyttäjätunnuksen ja salasanan DaisyFamilyyn, tulee sinne kirjautua ensimmäisellä
kerralla käyttäen vahvaa tunnistautumista. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä pääset
tarkistamaan käyttäjätunnuksesi sekä asettamaan haluamasi salasanan.
Ensimmäinen kirjautuminen tapahtuu seuraavan ohjeen mukaan:

1) Kun olet hyväksynyt käyttöehdot, valitse
”Kirjaudutko Daisyyn ensimmäistä kertaa? KIRJAUDU SISÄÄN
TÄSTÄ”.

2) Tunnistaudu suomi.fi-palvelussa mobiilivarmenteella tai
pankkitunnuksilla.

3) Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen näet oman
käyttäjätunnuksesi päävalikon yläosassa ja salasanasi
pääset asettamaan / vaihtamaan asetuksien takaa.
Ohjelma ohjaa sinut suoraan vaihtamaan sanasanan,
katso tarkemmin kohta 4.
Päävalikko avautuu oikeasta yläkulmasta
kolmea pistettä painamalla.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

4) Salasana asetetaan Asetukset-välilehdellä. Paina
”Salasana” kohtaa saadaksesi salasana-asetukset
auki. Kirjoita haluamasi salasana kahteen kertaan
annettujen vaatimusten mukaisesti. Tallenna uusi
salasanasi oikeaan alakulmaan ilmaantuvasta
tallennuspainikkeesta.

Jatkossa pystyt kirjautumaan DaisyFamilyyn tällä
käyttäjätunnuksella sekä asettamallasi salasanalla.
Salasanan voit vaihtaa aina halutessasi. Voit kirjautua
DaisyFamilyyn aina tarvittaessa vahvaa
tunnistautumista käyttäen, esimerkiksi jos unohdat
salasanasi tai käyttäjätunnuksesi.

Jos teillä on epävarmuutta Daisyn käytössä, olkaa yhteydessä henkilökuntaan.

