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PPSHP:ssä kehitetty 
potilastietojärjestelmä

Käyttöönotto aloitettu 1996

Modulaarinen
Esko tuoteperhe koostuu useammista 
toiminnallisista kokonaisuuksista sekä 
kolmannen osapuolen kehittämistä 
osuuksista

Järjestelmää kehitetään yhdessä 
käyttäjien kanssa

Esko





Asiakkaiden omistama voittoa tavoittelematon 
inhouse-yhtiö

Tällä hetkellä omistajina 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Oulun kaupunki
Lapin sairaanhoitopiiri
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
2M-IT
Soite
Kainuun Sote

Esko Systems  Oy



Ohje: siirry osoitteeseen menti.com
ja syötä koodi 50 43 94

”Kuvaile Esko potilastietojärjestelmää 
yhdellä sanalla”







Miten Eskoa kehitetään





ESH kehittäminen 
asiantuntijafoorumi

PTH kehittäminen 
asiantuntijafoorumi

Lääkehoito

Asiantuntijafoorumit

Asiantuntijaryhmät

Antti

Yksikön 
tilannekuva

Esko tiimit

Koordinaatioryhmä

• 1 x kk
• Moniammatillinen 

käyttäjien edustus 

• Yksityiskohtaisempia 
asioita kuin 
asiantuntijafoorumeissa

• Vahtivat että kehittäminen 
menee oikeaan suuntaan 

• Noin 3 kk välein
• Kehittämisen 

tilannekuva 

Huom. Nämä esimerkkejä

• Matalan kynnyksen 
yhteydenotot



Käyttäjien kommentteja 11/2020

Taustalla 1990 luvun ATK-
osaston, lääkärin ja 

hoitajien tiivis yhteistyö

Tehty suomalaisiin 
toimintamalleihin ja 

hoitokäytäntöihin 
Ruohonjuuritasolla tehty

Käyttäjien tyytymättömyys 
on Eskon kehittämisen 

avain. 
Eskolaiset kuuntelevat 

herkällä korvalla 

Kehitystyö on notkeaa ja 
sujuvaa

Tavoite helpottaa kaikkien 
ammattiryhmien työtä

On tunne, että oikeasti 
halutaan luoda ohjelma 
joka palvelee käyttäjiä

Lääkärin näkökulma 
otetaan huomioon. Vaatii 
sen, että lääkärit näkevän 

asian tärkeäksi ja ovat 
mukana kehitystyössä



”Jos kehittäjä sanoo, että on satsattava koulutukseen niin silloin joku on pielessä”

Sairaalan 
läheisyys

Käyttäjiltä 
tulevat 

kehitystarpeet

Laadukas 
testaaminen

https://eskosystems.fi/

https://eskosystems.fi/








Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2017 tutkimus.



Lääkäripotilasyhteistyö
IT tuki potilaslääkäriyhteistyölle

Järjestelmien fiksuus
Tietojärjestelmien tekninen toimivuus
Tietojärjestelmien integraatiot
Tietojärjestelmien helppokäyttöisyys
Työtä tukevien toimintojen saatavuus
Tietojärjestelmien tuki yhteistyölle
Tietojärjestelmien kuorimittavuus
Palautteenanto ja apu ongelmiin
Osallistuminen ja kehittäminen
IT käytön osaaminen

ICT:n tuki palvelujärjestelmälle 
Tiedonvaihdon tavat
Tietojärjestelmien tuki tiedonvaihdolle
Tietojärjestelmien vaikutukset

ICT tuki johtamiseen 
Järjestelmät tukevat oman työn kehittämistä
Järjestelmät tukevat johtamista



https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sote-digitalisaation-seuranta/sote-
digitalisaatiota-kuvaavat-indikaattorit-tietokantaraportteina/digikysely-laakareille-tietokantaraportit

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sote-digitalisaation-seuranta/sote-digitalisaatiota-kuvaavat-indikaattorit-tietokantaraportteina/digikysely-laakareille-tietokantaraportit




% käyttäjistä samaa mieltä

Lähde: Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2017 tutkimus. 
THL. Oulun yliopisto. Aalto yliopisto. Lääkäriliitto.



Mentimeter vastaus



Tulevaisuus





Terhi.Nevala@ppshp.fi

Kiitos!


