
Perhon varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi 
 
 
 

eDaisy -palvelu 
 

• varhaiskasvatushakemus 
• esiopetusilmoitus 
• tuloselvitys 
• muutosilmoitus 
• irtisanomisilmoitus 
• apip-hakemus 

 
Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, joko 
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 
 
Osoite: https://perho.daisynet.fi/eDaisy 
 
 
 

 
 
 
 
 
KÄYTTÄJÄN PERUSTIEDOT 
 
Tarkista perustiedot ja lisää sähköpostiosoiteesi. Sähköpostiosoitteen lisääminen on tärkeä! 
Lapseenne liittyvistä asioista lähetetään viesti antamaanne sähköpostiosoitteeseen. Esim. 
”eDaisyyn on tullut sijoitus/maksupäätös”. 
 
 
 

https://perho.daisynet.fi/eDaisy


PÄÄTÖKSET 
 
Kaikki päätökset tulevat eDaisyyn kohtaan päätökset. Mitään päätöksiä ei lähetä postitse 
eikä niistä ilmoiteta puhelimitse. 
 
Teidän tulee hyväksyä tai kieltäytyä varhaiskasvatuspaikasta 2 viikon sisällä päätöksen 
tiedoksiannosta. Tämä tulee tehdä eDaisy-asioinnissa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
VARHAISKASVATUSHAKEMUS 
 
Hoidontarpeen valinta: 
 
HUOM! Kun valitset hoidontarvetta, niin huomioithan että varhaiskasvatusta haetaan tunnit 
/ viikko (ei tunnit / päivä). 
 
Perhon kunnassa on tarjolla neljä eri hoidontarveluokkaa: 
 

• enintään 20 h/vko  84 h/kk 
• 20-28 h/vko   118 h/kk 
• 28-35 h/vko   147 h/kk 
• yli 35 h/vko   148 h/kk tai yli 

 
 
Kuukaudessa arkipäivien määrät vaihtelevat välillä 18-23 arkipäivää, joten kuukausitasolle 
on laskettu maximi tuntimäärä. 
 
 
 
 
 
 



Tulojen ilmoittaminen 
 

 
 
Jos sitoudut maksamaan korkeimman maksun, tuloja ei tarvitse ilmoittaa. Jos valitset;  
toimitan tulotiedot myöhemmin, tulot on ilmoitettava erillisellä lomakkeella eDaisyssa 
(tuloselvitys). Tulot on ilmoitettava varhaiskasvatuksen alkamiskuukauden aikana. Jos et 
valitse yllä mainituista kumpaakaan, niin ohjelma vaatii lisäämään tulotiedot liitteineen 
hakemuksen yhteydessä. 
 
 
 
MUUTOSILMOITUS 
 

• osoitteen muutos 
• hoidontarpeen muuttaminen (hoidontarpeen lisääminen/vähentäminen) 

− jos samalla tulonne muuttuvat, laita siitä viesti hakemukseen (ei varsinaista 
kenttää), niin tiedämme odottaa uusia tulotietoja ja teemme uuden 
maksupäätöksen tiedot saatuamme. 

• toive varhaiskasvatuspaikan vaihdosta 
• muu muutos 

 
 
 
 
IRTISANOMISILMOITUS 
 
Yhdellä irtisanomisilmoituksella voi irtisanoa kaikki saman perheen lasten 
varhaiskasvatuspaikat. Jos irtisanot vain yhden lapsen paikan, valitse se rastittamalla oikea 
kohta. 



Daisynet -palvelu 
 
Daisynet -palvelu on käytössä sen jälkeen, kun varhaiskasvatuspaikka on myönnetty. 
Daisynetissä tehdään hoitoaikavaraukset. Viestit ja luvat -kohdan alta löydät teille 
tulleet viestit varhaiskasvatuspaikasta. 
 
Palveluun pääsee Perhon kunnan kotisivujen kautta tai suoraan osoitteesta:  
https://perho.daisynet.fi 
 

 
 
 
Kirjautumisen jälkeen tulee teksti: Tunnistautuminen onnistui. Laita annettu salasana 
paperille tai kopioi se, sen jälkeen kirjaudu sisään. Vaihda annettu salasana heti 
ensimmäisellä kirjautumiskerralla. 
 
 

https://perho.daisynet.fi/


HOITOAIKAVARAUKSET 
 
Hoitoaikavaraukset tehdään Daisynet -palvelun kautta. Ohjelma muistuttaa 
varausajan lukkiutumisesta sähköpostiinne. Hoitoajat (myös poissaolomerkintä 
arkipäiville ma-pe, vuorohoidossa myös la-su) varataan reilu viikko etukäteen 
suunnitellusta hoitoajankohdasta. Hoitoaikojen varaaminen lukkiutuu sunnuntaisin klo 
23. Puuttuvista varauksista tulee muistutus sähköpostiin. 
 

 
 
 
VIESTIT & LUVAT 
 
Viestit & luvat -välilehdellä voit lähettää ja vastaanottaa viestejä 
varhaiskasvatuspaikasta. Myös mahdolliset lupakyselyt löytyvät täältä.  



Ilmoitustaulu -välilehdellä varhaiskasvatuspaikka saattaa julkaista esim. 
viikkosuunnitelman. 
 
 

 
 
 
Ensimmäisenä hoitopäivänä annetaan vanhemmille NFC-tunniste, eli ”tägi”, jolla lapsi 
kirjataan sisään/ulos varhaiskasvatuspaikasta. Tägejä annetaan 2 / perhe. Tägin 
kadottamisesta laskutetaan 5 €/kpl. 
 
 
Lisätietoja vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo p. 0400 760 472 tai heidi.salo@perho.


