Hei lasten huoltajat
Simon varhaiskasvatus siirtyy käyttämään Daisy järjestelmää 1.5.2021 alkaen ja
samalla siirrymme tuntiperusteiseen varhaiskasvatukseen.
Kaikkien on haettava varhaiskasvatuspaikka uudestaan. Paperiset hakemukset
vain poikkeustilanteissa.
Harjoittelukäyttö
aloitetaan 7.4.2021 sekä
henkilöstön että lasten
huoltajien osalta.
Simon varhaiskasvatuksen hakemukset on
avattu uuteen eDaisy palveluun, palvelun
löydätte osoitteesta

https://simo.daisynet.fi/eDaisy
Täältä haetaan hoitopaikka ja erilaiset
ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin
liittyen: Jotta voitte käyttää eDaisy
hakemuksia, tulee teillä olla käytössä
sähköposti.
-

Varhaiskasvatushakemus
Esiopetusilmoitus
Koululaisten AP/IP toiminnan hakeminen
Tulotietoilmoitukset
Irtisanomis- ja muutosilmoitukset
Maksuluokat näkyvät, kun kirjaudutte palveluun

-

Huoltajan perustiedoissa kysytään henkilökohtainen suostumus tulotietojen tarkistamiseen
tulorekisteristä.
eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin ja paperisia päätöksiä
ei enää toimiteta.
Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli
joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Samalla avataan DaisyFamily, päivittäinen asiointikanava huoltajien ja varhaiskasvatuksen
välillä.
DaisyFamilyn löydätte osoitteesta https://simo.daisyfamily.fi
Täältä pääsette varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot,
yhteystiedot, toteumat ja täyttämään myöhemmin lapsen varhaiskasvatussuunnitelman.
-

Hoitoaikavaraukset viimeistään viikkoa ennen hoitoviikon alkua su klo 23.00 mennessä.
Voit ilmoittaa kerralla useamman viikon hoitoajat.

1.5.2021 alkaen varattu hoitopäivä käyttää lapsen kuukausittaisia tunteja, vaikka lapsi ei
tulisikaan paikalle. Päiväkohtaisesti verrataan varattua ja toteutunutta hoitoaikaa ja näistä
suurempi vähentää käytettäviä tunteja (esim. varaus 6h, lapsi paikalla 7h 12 min), tummennettu
lasketaan.
-

-

Koska mahdolliset ylitykset laskutetaan jatkossa automaattisesti, muistakaa jättää
varauksia tehdessänne ainakin 2h -liukuma yllättäville muutoksille
o Alle 1h ylitystä ei laskuteta (59 minuutin ”varoaika”)
Lapsen käytetty hoitoaikalaskuri näyttää teille tarkemmat tiedot
o DaisyFamily huomauttaa mahdollisista ylityksistä varauskalenterissa (toteumatiedot
päivittyvät näkyviin myös tänne)

Jatkossa täydennätte täällä myös lapsenne varhaiskasvatussuunnitelman, joka käydään yhdessä
henkilöstön kanssa läpi kerran vuodessa. Henkilöstö ilmoittaa teille, milloin lasten Vasut ovat
täydennettävissä.
Jatkossa kirjautuminen DaisyFamily sovellukseen tapahtuu joko vahvalla tunnistautumisella tai
sinulle luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jonka voit halutessasi vaihtaa.
Kun kirjaudut ensimmäisen kerran uuden osoitteen kautta, valitse ”KIRJAUDU SISÄÄN TÄSTÄ”.
Unohtunut salasana: Pääset vaihtamaan salasanasi vahvan tunnistautumisen avulla valitsemalla
”Unohtuiko?”, kun olet kirjautumassa sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Kirjaudu vahvalla tunnistautumisella ohjeiden mukaan.
Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen näet oman käyttäjätunnuksesi päävalikon yläosassa ja salasanasi
pääset asettamaan / vaihtamaan asetuksien takaa.

