
  

 

Hei lasten huoltajat, 

Jämsässä siirrytään käyttämään uutta varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmää Daisyä 
1.4.2019. Voitte siitä lähtien kirjautua alla oleviin Daisy-palveluihin.   

Teille huoltajille tämä tarkoittaa Daisynet- ja eDaisy-asiointikanavien kautta asiointia 

 

  
Daisy Net on päivittäinen asiointikanava huoltajien ja päiväkotien välille          

Palvelun löydätte osoitteesta https://jamsa.daisynet.fi  
(Osoitteesta voi luoda pikakuvakkeen tietokoneen tai puhelimen työpöydälle) 

Täältä pääsette varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot, toteumat ja 
lupakyselyt. DaisyNet:stä löydätte ja täydennätte myös lapsenne varhaiskasvatussuunnitelman 
(1.8.2019 alkaen) tai katselette lapsenne kasvunkansion valokuvia. 

Kun kirjaudut ensimmäisen kerran uuden osoitteen kautta, valitse  
”Ensimmäisellä kerralla kirjaudu TÄSTÄ” 

    

 

Kirjaudu vahvalla tunnistautumisella ohjeiden mukaan. 

https://jamsa.daisynet.fi/


  

 

Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen näet alla olevan ilmoituksen, jossa näkyy käyttäjätunnuksesi ja 
sinulle asetettu salasana. Ohjeen mukaan kirjoita nämä ylös jatkoa varten. 

 

Valitse Kirjaudu sisään jolloin siirryt normaaliin Daisy Net näkymään kirjautuneena käyttäjänä.  

Salasanan voit vaihtaa mieleiseksesi Daisy Net asetuksissa. Huom! tarvitset tähän edellisessä vaiheessa 
sinulle ilmoitetun salasanan. Huomioi myös ohjeen mukaiset salasana rajoitukset. 

 

  



Jatkossa kirjautuminen Daisy Net palveluun tapahtuu sinulle luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla, 
joka kannattaa heti vaihtaa itselle sopivaksi.  

Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä  

 Tarkistakaa perustiedot lapsen perustietolomakkeelta. Perustietolomakkeella voi olla virheellisiä 
tai vanhentuneita tietoja edellisestä järjestelmästä. 

 Valitkaa halutessanne sähköpostimuistutus päälle. Huomatkaa että mikäli sähköposti muistutus ei 
ole päällä, teille ei tule ilmoitusta omaan sähköpostiin teille saapuneesta Daisy-viestistä tai 
muistutusta kun teillä on unohtunut tehdä hoitoaikavaraukset jollekin viikolle. 

 Lisätkää myös varahakijat yhteystietoineen jokaiselle lapselle.  
 Halutessanne voitte valita Näytä tiedot toiselle huoltajalle, jolloin myös hän pääsee jatkossa 

muuttamaan teidän tietojanne, kuten sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa. Lapsen tietoja 
molemmat huoltajat pääsevät aina muokkaamaan. 
(tämä hyödyllistä, jos jatkossa vain toinen teistä pääsääntöisesti asioi Daisy Netissä) 
 

- Saatte kirjautumistagit lapsenne varhaiskasvatuspaikasta ja kirjautumiset voidaan 
harjoittelumielessä aloittaa heti 

- Hoitoaikojen varaaminen voidaan aloittaa heti lukitusaika huomioiden (su klo 24 mennessä 
varattava ajat viikon päästä alkavalle viikolle)  

- Varsinainen käyttö alkaa 1.5.2019 
- sähköinen VASU otetaan käyttöön 1.8.2019 

 

Harvemmin tapahtuvaan sähköiseen asiointiin on tarkoitettu eDaisy-palvelu, joka 
on myös avautunut. 

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

 
Täällä hoidatte jatkossa hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatus palveluihin 

- Varhaiskasvatushakemus 
- Esiopetusilmoitus 
- Tulotietoilmoitukset 
- Irtisanomis- ja muutosilmoitukset  

 
 

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli 
joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

 

 

https://jamsa.daisynet.fi/eDaisy

