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Abstrakti. Artikkelissa kuvataan aitiyshuollon työntekijöiden kokemuksia Kotineuvola-verkkopalvelusta sen 
käyttöönottovaiheessa. Tutkimus liittyy Elhisen a h u n -  projektiin, jossa tavoitteena on kehittaa aitiyshuollon 
toimintaa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntamallä. Tulosten mukaan tiitiyshuollon työntekijät asennoituivat 
myönteisesti tieto- ja viestintatekniikkaan työnsä apuvälineena. Kotineuvola-verkkopalvelu tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia aitiyshuollon asiakaspalvelun laadun parantumiseen ja toimijoiden yhteistyön kehittymiseen. 
Käyttäjien tarpeista lähteva kayttöönottokoulutus, riittäva sosiaalinen ja tekninen tuki seka tieto- ja 
viestintatekniikan näkeminen mielekkääna oman työn kannalta ovat keskeisia tekijöita onnistuneessa 
käyttöönottokoulutuksessa ja siten vahvistavat tieto- ja viestintatekniikan asemaa työn apuvälineena. 

1. Johdanto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata äitiyshuollon työntekijöiden asenteita ja 
kokemuksia tieto- ja viestintätekniikasta Kotineuvola-verkkopalvelun käyttöönottovaiheessa 
seka heidän kokemuksiaan saamastaan Kotineuvola-verkkopalvelun 
kayttöönottokoulutuksesta. Tutkimus liittyy Elämisen alkuun (ELALKU)- projektiin, joka 
kohdistuu äitiyshuollon toiminnan kehittämiseen uutta tieto- ja viestintätekniikkaa 
hyödyntämälla. Projektin tavoitteena on tuottaa Kotineuvola, nykyistä äitiyshuollon 
toimintaa tukeva verkkopalvelu. Kotineuvolassa tarkoituksena on lisätä asiakkaan 
vali~anrnahdol~isuuksia ja tukea hänen itsehoitoaan, edistää moniammatillista, 
verkostoituvaa työtapaa äitiyshuollon palveluketjun en toirnijoiden välillä seka luoda uusia 
mahdollisuuksia työn kehittämiseen äitiyshuollon toiminta-alueella. Siten Kotineuvola 
sisältää monenlaista tietoa asiakkaiden, asiantuntijoiden ja koulutuksen tarpeisiin. ['LI 

Elämisen alkuun- projekti alkoi keväällä 1996 ja jatkuu vuoteen 2001. Kotineuvolan 
prototyyppi valmistui syksyllä 1999. Tällä hetkellä on menossa Kotineuvola-verkkopalvelun 
pilotointi Kuopiossa ja Kajaanissa. Pilotoinnin ensimmäinen vaihe päättyy marraskuussa 
2000. Pilotoinnin toisen vaiheen toteutumisesta Satakunnassa yhteistyössa Makropilotti- 
hankkeen kanssa ovat neuvottelut käynnissä. Projektissa ovat mukana Pohjois-Savon 
ammattikorkeakoulu, Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), Kuopion kaupungin sosiaali- 
ja terveystoimi, Kuopion yliopisto, Kuopion Teknologiakeskus Teknia, PC-Soft Ky, 
Mindcom Oy, KPY Oyj seka Kajaanin ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulut 
yhteistyössa alueittensa keskussairaalan ja terveyskeskuksen kanssa. Projektin 
päärahoittajana ovat Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja teknologiakeskus Tekes. [l] 



2. Äitiyshuolto ja sen haasteet muuttuvassa yhteiskunnassa 

Terveydenhuollon asiakkaiden koulutustason nousu, toisaalta asiakkaiden 
moniongelmaisuuden lisääntyminen, hoito- ja lääketieteen kehitys aiheuttavat muutoksia 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Aiempien tutkimustulosten mukaan 
äitiyshuollossa tehtävän työn kehittämishaasteita ovat muun muassa tiedonkulun 
parantaminen äitiyshuollon palveluketjussa, tietosisältöjen ja toimintatapojen 
ajanrnukaistaminen paremmin perheiden tarpeita vastaaviksi sekä moniammatillisen 
osaamisen ja tutkimustulosten hyödyntäminen äitiyshuollon toiminnan 
kehittämisessa.[2,3,4] Nämä ovat myös Kotineuvola-hankkeen haasteita [5]. Tieto- ja 
viestintätekniikan avulla on mahdollista tarjota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille 
entistä laadukkaarnpia palveluita [6]. Äitiyshuollon asiantuntijoiden näkökulmasta tieto- ja 
viestintätekniikka voi tehostaa eri toimijatahojen välistä tiedonkulkua ja viestintää, toimia 
kollegiaalisena konsultointi- ja työnohjausjärjestelmänä seka antaa mahdollisuuden oman 
ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. [7,8] Äitiyshuollon asiakkaat suhtautuvat 
myönteisesti tieto- ja viestintätekniikan kayttöön osana äitiyshuollon palvelua [9]. 

Kehitettäessä uusia verkkopohjaisia äitiyshuollon toimintaympäristöja on erittäin tärkeää, 
että siihen sisällytetään tarkoituksenmukainen käyttöönottokoulutus, jolla varmistetaan 
toiminnan sujuvuus ja laatu. 

3. Tutkimustehtavat, -aineisto ja -menetelmät 

Tutkimustehtävät olivat seuraavat: 

1. Miten äitiyshuollon työntekijat asennoituvat tieto- ja viestintätekniikkan kayttöön työn 
apuvälineena? 

2. Millaisia kokemuksia äitiyshuollossa työskentelevillä terveydenhuollon asiantuntijoilla 
on Kotineuvola-verkkopalvelusta sen käyttöönottovaiheessa? 

3. Mitkä tekij at Kotineuvola-verkkopalvelun käyttöönottokoulutuksessa edistävät ja mitkä 
estävät käyttöönottoa? 

Tutkimukseen osallistui 10 äitiyshuollossa työskentelevää terveydenhuollon asiantuntijaa. He 
olivat koulutukseltaan terveydenhoitajia, katilöitä ja lääkäreitä. Tutkimusaineisto kerättiin 
puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja aineisto analysointiin käyttäen laadullista 
induktiiviista sisällön analyysia. 

4. Tulokset 

Tulosten mukaan äitiyshuollon työntekijat suhtautuivat yleisesti ottaen myönteisesti tieto- ja 
viestintätekniikkaan työn apuvälineena (kuvio 1). Heidän myönteistä tietotekniikka- 
asennoitumista edistivat muun muassa tietotekniikan tuoma mahdollisuus työn parempaan 
hallintaan sekä yhteydenpitomahdollisuuksien parantuminen äitiyshuollon eri toimijoiden 
kesken. Myönteistä tietotekniikka-asennoitumista edistivat lisäksi halu pysyä 
tietoyhteiskunnan kehityksessä mukana sekä resurssien vapautuminen merkitykselliselle 
työlle ja työn arvostuksen nousu tietotekniikan käytön vuoksi. Kielteiseen tietotekniikka- 
asennoitumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat muun muassa pelot kanssakäymisen ja 
vuorovaikutuksen vähenemisestä potilastyössä sekä omaan tietotekniseen osaamiseen ja 
oppimiseen liittyvät pelot. Lisäksi tekniikkaan liittyvät asiat kuten epäily tietoturvan ja 
tietosuojan varmuudesta ja laitteiden toimivuudesta, haluttomuus muuttaa omia 



työskentelytapoja sekä tieto- ja viestintätekniikan näkeminen hyödyttömänä oman työn 
kannalta vaikuttivat kielteiseen tietotekniikka-asennoitumiseen. Tässä tutkimuksissa 
korostuivat äitiyshuollon työntekijöiden hyvät asenteelliset valmiudet tieto- ja 
viestintätekniikkaa kohtaan sekä innostuneisuus lähteä kehittämään äitiyshuollossa tehtävää 
työtä uutta tieto-ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä. 

Kuvio 1. Äitiyshuollon työntekijöiden myönteiseen ja kielteiseen tietotekniikka- 
asennoitumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

- 

Tulosten mukaan Kotineuvola-verkkopalvelu vaikuttaa myönteisellä tavalla äitiyshuollon 
asiakkaan palveluprosessiin ja äitiyshuollossa tehtävään työhön (kuvio 2). Asiakkaan palvelu 
voi toteutua aiempaa yksilöllisemmin, joustavamrnin ja kokonaisvaltaisernrnin. Äitiyshuollon 
asiantuntijoiden kannalta Kotineuvola-verkkopalvelua käytettäessä asiakkaan hoitoon 
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liittyvä tieto on en toimijoiden saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin asiakkaan 
palvelutilanteessa hoito- ja tutkimustietoja ei enää tarvitse erikseen pyytää tai etsiä. 
Kotineuvola-verkkopalvelun avulla asiakkaan mahdollisuus omahoitoon paranee 
merkittävästi, kun omaehtoinen terveyden seuranta helpottuu ja yhteydenpito asiakkaan ja 
äitiyshuollon asiantuntijoiden välillä tiivistyy. Äitiyshuollon toimijoille Kotineuvola- 
verkkopalvelu mahdollistaa hoidon ja palvelun laadun kehittämisen muun muassa tarjoamalla 
entistä paremman mahdollisuuden konsultaatioon ja moniammatilliseen, verkostoituvaan 
yhteistyöhön asiakkaan palveluprosessissa. Moniammatillinen yhteistyö tuo entistä 
laajemman näkökulman asiakkaan elämäntilanteeseen ja antaa mahdollisuuden äitiyshuollon 
palveluketjussa toimiville asiantuntijoille näkemysten ja kokemusten vaihtoon, keskinäiseen 
tukeen sekä työtovereiden työn aiempaa parempaan ymmärtämiseen ja arvostamiseen. 
Lisäksi Kotineuvola-verkkopalvelu mahdollistaa äitiyshuollon työntekijöiden ammattitaidon 
jatkuvan ylläpitämisen ja kehittämisen tuomalla vaivattomasti uusinta, viimeisiin 
hoitosuosituksiin perustuvaa tietoa heidän käyttöönsä. Palautteen saamisen mahdollisuus 
asiakkailta edistää omien työ- ja toimintapojen kehittämistä entista asiakaskeskeisemmäksi ja 
paremmin asiakkaiden nykytarpeita vastaavaksi palveluksi. 
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Kuvio 2. Kotineuvola-verkkopalvelu asiakkaan moniammatillisessa palveluprosessissa. 

Onnistunut tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto edellyttää tämän tutkimuksen mukaan 
käyttäjän mahdollisuutta osallistua suunnittelu- ja kehitystyöhön (kuvio 3). Tämä merkitsee 
monialaista tulevien kayttäjien, sisällöntuottajien ja tekniikan ammattilaisten yhteistyötä sekä 
avointa, nopeaa ja oikea-aikaista tiedottamista muutosvaiheessa Onnistunut 
käyttöönottokoulutus lähtee käyttäjien tarpeista ja siinä korostuu tekemällä oppiminen sekä 
henkilökohtainen opastus. Koulutuksessa pitäisi olla mahdollisuus paneutua myös 
mahdollisiin tuleviin ongelmatilanteisiin. Johdon sitoutuminen tieto- ja viestintätekniikan 
kehittämistyöhön sekä tarvittavien resurssien luomiseen on keskeisellä sijalla onnistuneessa 
käyttöönotossa. Tulosten mukaan tämä merkitsee aika-, henkilö- ja taloudellisten resurssien 
turvaamista kayttöönottovaiheessa sekä johdon osoittamaa henkistä tukea, joka pitää sisällään 
myönteisen ilmapiirin luomisen muutosprosessissa, mahdollisuuden keskustella ja jakaa 
kokemuksia työtovereiden ja esimiesten kanssa sekä työskentelymahdollisuuksien 
turvaamisen. Tulosten mukaan sosiaalista ja teknistä tukea tulisi olla helposti saatavilla muun 
muassa siten, että työyhteisössä toimisi tieto- ja viestintätekniikkaan erikoistunut atk-tutor. 
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää tieto- ja viestintätekniikan toimivuuteen 
kayttöönottovaiheessa. Ohjelmien keskeneräisyys ja tekniset toimintähairiöt eivät tue 
työntekijöiden sitoutumista tieto- ja viestintätekniikan käyttöön työn apuvälineenä. Tieto- ja 
viestintätekniikan näkeminen mielekkäänä oman työn kannalta on edellytyksenä sen 
tehokkaalle ja monipuoliselle käytölle äitiyshuollon toimintaympäristössä. 
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Kuvio 3. Äitiyshuollon työntekijöiden kokemuksia Kotineuvola-verkkopalvelun käyttöön- 
ottokoulutuksesta. 

- 

5. Pohdinta 

Tutkimustulosten mukaan Kotineuvola-verkkopalvelu luo uusia mahdollisuuksia kehittää 
äitiyshuollon asiakaspalvelua ja sen laatua. Uuden tieto- ja viestintätekniikan avulla palvelun 
joustavuus ja saatavuus paranevat ja asiakkaan valinnanrnahdollisuudet äitiyshuollon 
palvelutarjonnassa lisääntyvät. Aikaisempien tutkimusten mukaan äitiyshuollon asiakkaiden 
ilrnaisema tyytymättömyys on usein liittynyt muun muassa palvelujen joustamattomuuteen 
ja vaihtoehdottomuuteen [2,3]. Kotineuvola-verkkopalvelu tarjoaa äitiyshuollon palveluita 
räätälöidysti kullekin asiakkaalle yksilöllisesti. Siten äitiyshuollon palvelujen aika- ja 
paikkasidonnaisuus suhteellistuu ja asiakas voi etsiä terveyteensä liittyvää tietoa ja lähestyä 
asiantuntijoita myös muuna kuin virka-aikana. Näin Kotineuvola-verkkopalvelu mahdollistaa 
asiakkaan entistä paremman omahoidon. Kun osa asiakkaista selviytyy terveyteensä 
liittyvissä asioissa ominavuin, voidaan äitiyshuollon voimavaroja kohdentaa niitä eniten 
tarvitseville asiakkaille. 

Sosiaalinen ja 
tekninen tuki 

Monimuotoinen yhteistyö eri toimijoiden välillä on yhä tärkeämpää äitiyshuollossa tehtävän 
työn tietointensiivisyyden vuoksi sekä myös perheiden ongelmien ja niiden 
monimuotoisuuden takia. Kotineuvola-verkkopalvelussa mahdollistuu konsultointi ja 
moniammatillinen, verkostoituva yhteistyö. Se parantaa, lisää ja syventää yhteydenpitoa eri 
ammattiryhmien ja organisaatioiden välillä tilanteessa, jossa terveydenhuollon ongelmat 
usein liittyvät tiedonkulun hitauteen [3,4]. Kotineuvola-verkkopalvelu antaa myös 
mahdollisuuden osaamisen ja asiantuntijuuden jakamiseen sekä keskinäiseen tukeen ja 
luottamukseen, mitkä aikaisemmissakin tutkimuksissa [10] ovat nousseet keskeisiksi 
tekijöiksi moniammatillisen yhteistyön kannalta. 

Tieto- ja viestintätekniikan tulo terveydenhuollon toimintaympäristöön tuo mukanaan uusia 
ammattitaitovaatimuksia. Terveydenhuollon asiantuntijoiden työssä tulee entisestään 
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