Kuka teki mitä ja missä?
LÄHETÄ JUTTUVINKKI

Oletko muuttamassa?

toimitus@siikkis.fi

Muista ilmoittaa meille
uusi osoitteesi!

TAI RIMPAUTA

tilaukset@siikkis.fi
tai puh. 044 737 0398

044 737 0289

Daisy vähentänyt lasten
päivähoitotarvetta Pyhännällä
Anna Hämeenaho

Tuntiveloitus pistää
vanhemmat miettimään tarkemmin
lapsen hoitotarvetta
PYHÄNTÄ
Kunnissa mietitään aika ajoin päivähoitomaksuja ja kuinka ne määräytyvät. Usein maksu määräytyy
joko kokoaikaisen (yli 5 tuntia
päivässä) tai osa-aikaisen (5 tuntia tai alle) hoidon mukaan. Maksuissa otetaan huomioon tietysti
myös perhekoko sekä tulot.
Toinen vaihtoehto on tuntiperusteinen laskutus, johon ovat jokivarresta siirtynyt ainakin Pyhäntä, sekä lähikunta Kärsämäki.
Niissä laskutus suoritetaan siis
toteutuneen hoitoajan mukaan.
Päivähoidon kanssa ei kuitenkaan voi ”pelata” päivä kerrallaan, vaan tarvittava hoitoaika
on ilmoitettava paria viikkoa ennen, aivan kuten muissakin systeemeissä.
– Hoitoajat ovat lyhentyneet,
kun vanhemmat suunnittelevat
hoitoajan oikean tarpeen mukaisesti, Pyhännän päivähoidonjohtaja Asta Huttunen kertoo.
HUTTUNEN on asiasta tyytyväinen, sillä perheet saavat enemmän
yhteistä aikaa. Kokopäivähoitomaksun kanssa voidaan ajatella
niin, että pidetään lasta hoidossa,
kun siitä kerran maksetaan.
– On lapsen etu, että hänelle jää
enemmän aikaa olla vanhempian
kanssa, Huttunen pohtii.
Lisääntyneen yhteisajan lisäksi perheet voivat hyötyä myös rahallisesti. Kahden lapsen perheessä hoitoajan tarkennus voi tietää
jopa sata euroa pienempää hoito-

Pyhännän päivähoidossa käytössä olevan tuntiperusteisen laskutuksen myötä vanhemmat ovat alkaneet miettiä tarkemmin lastensa hoitoajantarvetta. Hoitoaikojen seuraamista helpottaa mobiilisovellus, jolla lapset kirjataan reaaliaikaisesti tulleiksi ja lähteneiksi.

maksua kuukaudessa.
– Ennen vuorotyöläiset saivat
vähemmän hyvitystä, nyt voi vaikka joka päivälle ilmoittaa eri hoitoajan. On tavallista, että jos ennen maksoi täyden maksun, voi
nyt riittää 80-prosenttinen maksu. Lomakuukausina jopa 65-prosenttinen, Huttunen selvittää.
TUNTIPERUSTEINEN veloitus vaatii reaaliaikaista ja tarkkaa seurantaa. Pyhännällä hoitoaikaa seuraa
Daisy. Ei kukaan terhakka toimistotäti, vaan mobiilisovellus, jonka avulla hoitajat kuittaavat lapset tuoduiksi ja haetuiksi.
Työntekijät kirjautuvat itsekin,
joten ohjelmasta voi tarkistaa tilastollisesti, paljonko työmaalla

on lapsia ja aikuisia.
Sovellus on käytössä jokaisessa
hoitoyksikössä, myös perhepäivähoitajilla.
– Perhepäivähoidossa hoitajan
työaika alkaa siitä, kun ensimmäinen lapsi kirjataan sisään, ja
loppuu, kun viimeinen kirjataan
ulos.
Samalla Daisyyn kirjautuu myös
kustannuskorvaukset lapsen hoitoajan mukaan.

PÄIVÄHOIDON puolella Daisyn
edut näkyvät erityisesti työajan
suunnittelussa. Loma-aikoina vähentynyt hoitotarve tietää myös
sitä, ettei tarvitse hakea niin paljoa sijaisia.

– Suunnittelua helpottaa suuresti, kun näkee, miten hoitoaikoja
on varattu.
Hoitopaikan tarve voi yllättää
joskus myös kotihoidossa olevat
vanhemmat.
Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos lapsia on useampia ja yhtä joudutaan lähtemään käyttämään esimerkiksi kauempanan
lääkärissä.
– Kun kaikissa päivähoitoyksiköissä on samat laitteet, voimme
tarkistaa, mihin yksikköön tilapäistä hoitoa tarvitseva lapsi voidaan sijoittaa.
DAISYYN on mahdollista kirjata
lisäksi lapsen tärkeitä tietoja, kuten allergioita, lääkityksiä ja va-

rahakijoita. Kaikkia tarjolla mahdollisuuksia ei Huttusen mukaan
ole kuitenkaan vielä otettu käyttöön, mutta ajan kanssa varmasti enemmän.
Kännykkäänsä näpyttelevä hoitotäti ei siis ole someaddikti, vaan
lapsen parasta ajatteleva ammattilainen.
– Harvemmin meillä kännykkä
on kuitenkaan aina käsissä, vaan
käymme kirjaamassa lapsen tiedot
hiukan myöhemmin.
Vanhemmilla on viestittelymahdollisuus Daisyn kautta. Sovellus
siirtää viestin automaattisesti päiväkodilla näkyviin tietoihin.
Paljon käytetään kuitenkin edelleen sähköpostia ja puhelinta, paperisia kaavakkeitakin.
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