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HYVINKÄÄN KAUPUNKI
Varhaiskasvatuspalvelut

Tiedote huoltajille: UUSI DAISY JÄRJESTELMÄ
Hyvinkään varhaiskasvatus siirtyy käyttämään Daisy järjestelmää 1.10.2022 alkaen. Uusi järjestelmä tuo toimintaamme muutoksia mm. viestintään, lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen sekä lasten hoitoaikavarausten tekemiseen liittyen.
1.10.2022 Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut siirtyy myös hoitoaikaperusteiseen palveluvalikkoon. Lisätietoa hoitoaikaperusteisesta palveluvalikosta varhaiskasvatuksen nettisivuilta: Palveluvalikko - Hyvinkään kaupunki (hyvinkaa.fi)
Huoltajien tulee tehdä uusi hakemus eDaisyyn
Kaikkien huoltajien tulee tehdä eDaisy palvelussa uusi hakemus, jossa valitaan palveluntarve 1.10.2022 alkaen. Hakemus tehdään lapsen nykyiseen päiväkotiin. Hakemuksella tarkistetaan samalla ajantasaiset perheen tiedot. Lisäksi hakemuksella ilmoitetaan myös perheen tulotiedot uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksua varten. Hakemus tulee tehdä 31.8.2022 mennessä.
Mahdolliset voimassa olevat siirtohakemukset siirretään automaattisesti vanhasta järjestelmästä uuteen.
Varhaiskasvatuksen kerhossa oleville lapsille ei tarvitse tehdä uutta hakemusta.
Kuinka hakemus tehdään
Tee lapsellesi varhaiskasvatushakemus ohjeistuksen kohdan 1. mukaan. Jos lapsesi on esiopetuksessa tai esiopetuksessa ja täydentävässä varhaiskasvatuksessa tee hakemus kohdan 2. mukaan.
Jotta voitte täyttää eDaisy hakemuksia ja muita lomakkeita, tulee teillä olla käytössä sähköposti.
eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin.

1. eDaisy - Varhaiskasvatuksen hakemusten tekeminen sähköisesti
•

Tehdäksesi hakemuksen siirry osoitteeseen:
https://hyvinkaa.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin
o Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

•

Kirjauduttuasi eDaisy palveluun, valitse ”Hakemukset” ja sen jälkeen alasvetovalikosta
”varhaiskasvatushakemus”. Valitse sen jälkeen ”Täytä lomake”:
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•

Täytettyäsi hakemuksen tiedot huolellisesti, voit tallentaa sen luonnoksena ennen lähettämistä. Kun hakemus on valmis, paina ”lähetä” painiketta.

2. eDaisy – esiopetukseen ilmoittautumisen tekeminen sähköisesti
•

Tehdäksesi hakemuksen siirry osoitteeseen:
https://hyvinkaa.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin
o Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

•

Kirjauduttuasi eDaisy palveluun, valitse ”Hakemukset” ja sen jälkeen alasvetovalikosta
”Esiopetusilmoitus” ja valitse sen jälkeen ”Täytä lomake”:

•

Jos lapsesi on vain esiopetuksessa (4 h/pv), valitse hoitomuoto -kohtaan esiopetus. Mikäli lapsellasi on esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, valitse ”esiopetus
ja täydentävä varhaiskasvatus”.
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•

Täytettyäsi hakemuksen tiedot, voit tallentaa sen luonnoksena ennen lähettämistä.
Kun hakemus on valmis, paina ”lähetä” painiketta.

Lähettämisen jälkeen hakemuksille on mahdollista tehdä muutoksia, jos hakemusta ei ole ehditty ottaa käsittelyyn. Näet hakemuksen tilan eDaisyssä. Mikäli hakemus on otettu käsittelyyn,
tai se odottaa käsittelyyn ottamista, tulee muutoksia tehdäkseen olla yhteydessä ensin palveluohjaukseen.
Hakemuksesta tulee käsittelyn jälkeen päätös, josta tulee sähköpostiviesti. Päätös näkyy eDaisyssä. Varhaiskasvatuspaikka tulee hyväksyä eDaisyssä 2 viikon kuluessa päätöksen saamisesta.
Huoltajia tiedotetaan lisää Daisyyn siirtymisestä syyskuun aikana.

Lisätietoja hakemisesta:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi
puh. 0400 784 781 ja 0400 784 791

