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Hyvät vanhemmat 
 
Daisy-mobiilisovellus lasten läsnäolonseurantaan ja vanhempien DaisyNet-sovellus 
 
Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa on käytössä Daisy-järjestelmä, joka sisältää varhais-
kasvatuksessa käytettävän mobiilisovelluksen ja DaisyNetin vanhempien käyttöön.  
DaisyNetin kautta vanhemmat näkevät palvelusopimuksen tiedot, tekevät hoitoaikavarauk-
set, seuraavat lapsen läsnäolotunteja ja viestivät hoitopaikan kanssa.  
 
Vanhempien DaisyNet-websovellukseen kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla Suomi.fi-tun-
nistuspalvelun kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla osoit-
teessa https://daisy.jkl.fi/DaisyNet2.  Huoltaja saa itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. 
Sovelluksesta löytyy vanhemmille yksityiskohtaiset käyttöohjeet.  
 
Vanhempien kirjautuessa ensimmäistä kertaa DaisyNettiin näyttöön avautuu palvelusopi-
mus, johon vanhempien tulee täydentää tietoja (mm. varahakijoiden yhteystiedot, lapsen tie-
toja). Tiedot pitää muistaa tallentaa. Vanhempien yhteystiedot tulevat palvelusopimukseen 
varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmästä. Molempien vanhempien tulee kirjautua jär-
jestelmään omilla tunnuksillaan voidakseen täydentää omat tietonsa. 
 
Lasten hoitoajat ilmoitetaan DaisyNetin kautta. Hoitoajat-sivulla tehdään hoitoaikavaraukset 
sekä ilmoitetaan poissaolot. Ne vanhemmat, joilla ei ole netin käyttömahdollisuutta, ilmoitta-
vat hoitoajat paperilla. Hoitoajat tulee varata viikkoa ennen haluttua hoitopäivien alkua. Va-
raaminen lukkiutuu edeltävän viikon maanantaina klo 23. Vuorohoidon osalta varaukset teh-
dään maanantaihin klo 23 mennessä tulevasta lauantaista seuraavaan perjantaihin asti. Si-
saruksille voi tehdä varauksen yhtä aikaa. Yhteenveto-sivulta voi tarkistaa varatut ja käytetyt 
hoitoajat. Yhteenveto löytyy myös graafisesti ja on tulostettavissa. 
  
Viestit ja Luvat- sivulla on viestien ja lupakyselyjen lisäksi ilmoitustaulu, jossa päiväkoti tie-
dottaa omasta toiminnastaan.  
 
Daisy-mobiilisovellusta käytetään matkapuhelimella ja vanhemmille luovutettavilla NFC-
avaimenperätunnisteilla. Lasten läsnäolot kirjataan koskemalla puhelimella vanhemman 
avaimenperään. Vanhemmat saavat avaimenperät lapsen päivähoitoyksiköstä hoitosuhteen 
alkaessa. NFC-tunnisteet eivät sisällä lapsesta mitään tietoa. Tunniste on täysin tyhjä ja 
käytössä hyödynnetään tunnisteen tehdasasenteista ID-numeroa. Mikäli vanhemmalla on jo 
käytössään muusta yhteydestä saatu NFC-tunniste, sitä voidaan käyttää lapsen tunnis-
teena. Kaikki tieto säilyy Daisy-palvelimella suojattujen yhteyksien takana. Tietosuojaseloste 
Daisy-järjestelmästä on nähtävissä lapsen päivähoitoyksikössä ja internetsivulla: 
www.jyvaskyla.fi/paivahoito/sahkoinen_asiointi.  
 
Lisätietoa saa päiväkodista lapsen oman ryhmän henkilökunnalta tai päiväkodin johtajalta. 
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