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Elämisen alkuun - projekti, kotineuvola-osaprojekti 

Elamisen alkuun - projektin tavoitteena on asiakaslähtöinen saumaton sosiaali- ja 
terveyspalveluketju, joka lisää äidin ja perheen valinnanmahdollisuuksia vaikuttaa omaan 
hyvinvointiinsa yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa. 

Taustaa: 

Vuonna 1944 säädettiin laki kunnallisista äitiysneuvoloista. Tällöin kunnilla oli velvollisuus 
järjestää koulutettu kätilö hoitamaan aitiyshuoltoa ja kotisynnytyksiä. Nykyään 
perusterveydenhuollossa äitiyshuoltoa toteutetaan monialaisena yhteistyönä terveyskeskusten 
äitiysneuvoloissa ja kotikäynneillä. Työmuotoja ovat terveystarkastukset, seulonnat ja 
terveyskasvatus sekä perhesuunnittelu ja perhevalmennus. Aitiyshuollossa tarjotaan myös 
erikoissairaanhoitoa äitiyspoliklinikoilla, raskaana olevien osastoilla sekä synnytys- ja 
lapsivuodeosastoilla. Aitiysneuvoian ja sairaalan yhteistyön on oltava suunnitelmallista ja 
aukotonta, jotta palvelut muodostaisivat tasokkaan ja perhettä kokonaisvaltaisesti tukevan 
kokonaisuuden. Terveydenhuollon palvelua mm. täydentää sosiaalihuollon ja Kelan palvelut 
Raskautta suunnitteleva pari voi tulla keskustelemaan raskauteen ja lapsen saamiseen liittyvistä 
asioista. Raskauden alettua ensimmäinen käynti ajoittuu 8-12. raskausviikoille. Kaynnit ovat 
aluksi kerran kuussa, 30. raskausviikosta lähtien joka toinen viikko ja 36 rv:sta kerran viikossa. 
Synnytyksen jälkeen äitiysneuvolan terveydenhoitajalkätilö tekee kotikäynnin ja jalkitarkastus on 
5-1 2 viikkoa synnytyksestä. Ensisynnyttäjille suositellaan 13-1 6 neuvolakäyntiä raskauden ja 
lapsivuoteen aikana ja uudelleensynnyttäjälle 9-12:ta käyntiä, joista lääkärintarkastuksia on 
vähintään neljä. Edellinen on suositus, mutta käyntikerrat sovitaan perheen tarpeiden mukaan 
tilanteesta riippuen. 
Sosiaali - ja terveysalan julkisille palveluille on tyypillistä eri organisaatioiden väliset jäykät 
palveluketjut, jotka eivät ole olleet asiakaslähtöisiä. Tietoyhteiskuntakehitys vaikuttaa myös 
palveluiden kehittamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden ja koulutuksen sekä 
yritysten valinen yhteistyö mahdollistaa käytännön tarpeita ja nykyaikaa vastaavan sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietotekniikan ja teknologiatuotteiden kehittämisen. 

Projektissa kehitetään tiedon tuotanto- ja jakelualusta, Kotineuvola. Pilotointi tehdään 
ensimmäisessä vaiheessa äitiysneuvolassa. Malli on siirrettävissä muihin palveluketjuihin. 

Mitä Kotineuvola on: 
kodin ja neuvolan välinen vapaamuotoinen yhteistyömuoto 
sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden valinen tiedonvälityspaikka 
tieto- ja neuvontapalvelu 
lomakkeiden ja ilmoitusten jakelupaikka 
keskustelukanava ammattilaisille ja perheille 
opetus- ja ohjausjarjestelmä (mahdollistaa etäoppimisen) 
tutkimuspaikka 
tuotanto- ja jakelualusta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonvälitykseen ja -keruuseen 
markkinapaikka yritysten tuotteille 
Iinkkikokoelma internetin hyödyllisiin palveluihin 

Kotineuvolan teknisessa kehittämisessä huomioidaan: 
tietoturva ja tietosuoja ovat keskeisia kehittamiseen liittyviä asioita 
sisältää kayttajaystavallisen ja ihmislaheisen kayttöliittyman 
käyttö perustuu www - teknologiaan 
toteutetaan yleisillä ohjelmisto- ja laiteratkaisuilla jatkuvuuden turvaamiseksi 



käyttö perustuu eritasoisiin käyttöoikeuksiin 
tieto arkistoidaan yleiseen tietokantamuotoon laajan laajan yhteensopivuuden vuoksi 

Lyhyesti projektitietoja: 

Projektin alkamisaika: 15.4.1 996 paattymisaika: 31.07.2001 

Projektia koordinoi: Pohjois- Savon ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, Kuopio. 
Monialaisessa yhteistyöprojektissa mukana ovat myös: 
P-Samk TeKu ja LiKu, Kuopion yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopion sosiaali- ja 
terveystoimi, KPY, Pc-Soft Ky, Mindcom Oy, Kajaanin amk, Kainuun keskussairaala, Kajaanin 
perusturva, Pohjois- Karjalan amk, Joensuun terveyskeskus, Pohjois -Karjalan keskussairaala. 

Projektin rahoittajia ovat: Tekes, STM, KPY, Pc-Soft ky, Mindcom Oy, lisäksi mukana olevat 
yhteisöt ovat rakentaneet infrastruktuuria, jotta projektin toteuttaminen onnistuu. 

Yhteistyöprojektit ovat: VETURI, MAKROPILOll~I, WEBFIXIT 
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