Tervetuloa Lieksan varhaiskasvatuksen asiakkaaksi!
Lieksan varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen tietojärjestelmä ja asiointipalvelu.
Järjestelmä on nimeltään Daisy ja huoltajille tarkoitettu asiointipalvelu DaisyNet.
DaisyNet on huoltajien päivittäinen asiointikanava päiväkoteihin. DaisyNetpalvelusta löydät:
-

Lapsen ja perheen perustiedot
o

Käykää tarkistamassa, että tietonne löytyvät perustietolomakkeelta ja että
ne ovat siellä oikein. Lisätkää sähköpostiosoitteenne ja varmistakaa, että
lupa sähköpostimuistutuksiin on sallittu. Tällöin saatte sähköpostiinne
muistutuksen Daisyyn tulleista viesteistä tai lupakyselyistä. Muistutuksia
tulee Daisyltä vain silloin, kun ne todella ovat tarpeen.

-

Hoitoaikavarausten tekeminen
o

Varaukset kannattaa tehdä heti niin pitkälle ajalle, kun hoidon tarve on
tiedossa. Hoitoaikavarausten tekeminen lukkiutuu kolmen viikon välein.
Esim. ma 23.7.2018 klo 23:59 mennessä piti tehdä hoitoaikavaraukset
ajalle 6.–26.8.2018 ja ma 13.8.2018 mennessä ajalle 27.8.–16.9.2018.
Työhön tai opiskeluun liittyvissä tapauksissa voit pyytää lapsiryhmän
kasvattajia lisäämään tai muuttamaan hoitoaikoja lukkiutumisen jälkeen.

-

Lapsen sairaus- tai muun poissaolon tekeminen

-

Hoitoaikatoteutumien ja käytettyjen tuntien seuranta
o

Lasten

läsnäolojen

kirjautuminen

sähköisesti

edellyttää

sähköisten

tunnisteiden (tägien) käyttämistä. Tunnisteita jaetaan kaksi kappaletta
perhettä

kohden.

Lisätunnisteita

voi

hankkia

kaupungin

Kirjautuminen

palveluun

asiakaspalvelupisteestä (Moisionkatu 1), hinta 4€.
-

Viestintä

Palvelun

löydätte

osoitteesta

https://lieksa.daisynet.fi

tapahtuu joko vahvalla tunnistautumisella tai sinulle luodulla käyttäjätunnuksella ja
salasanalla, jonka voit halutessasi vaihtaa. Kun kirjaudut ensimmäisen kerran, valitse

”Ensimmäisellä kerralla
kirjaudu TÄSTÄ”.

Kirjaudu vahvalla tunnistautumisella
ohjeiden mukaan.

Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen
näet vieressä olevan ilmoituksen, jossa
näkyy

käyttäjätunnuksesi

asetettu

salasana.

ja

Ohjeen

sinulle
mukaan

kirjoita nämä ylös jatkoa varten.
Valitse ”Kirjaudu sisään”, jolloin siirryt
normaaliin

DaisyNet-näkymään

kirjautuneena käyttäjänä.

Salasanan voit vaihtaa mieleiseksesi asetuksissa. Tarvitset tähän edellisessä vaiheessa
sinulle ilmoitetun salasanan. Huomioi myös ohjeen mukaiset salasanarajoitukset.

DaisyNetin lisäksi huoltajille on toinen sähköinen Daisy-palvelu, eDaisy, jossa
hoidatte

tuloselvitykset,

irtisanomis-

varhaiskasvatushakemukset.

ja

Palvelun

muutosilmoitukset
löydätte

ja

uudet

osoitteesta

https://lieksa.daisynet.fi/eDaisy Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina vahvalla
tunnistautumisella eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
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