
Kuva-aineistojen arkisto 
(Kvarkki)
Pekka Rinne

12.12.2017



Lokit ja 

tuki-

palvelut

Kuva-

arkisto

Potilastiedon

arkisto

XCA-gateway

Kvarkki-rekisteri

Kvarkki-repositorio

THP

H
L
7
 V

3
X

D
S

Kliinikon ja 

radiologin 

katselin

PACS

HIS/RIS

SHP/ERVA

<- Hakee (ITI-18, ITI-43, RAD-69)

DICOM

CDA R2
tahdonilmaisu

CDA R2 
potilaskertomus

keskeiset tiedot
(palautus CDA R2)

<- Tallentaa, hakee

P
ä

ä
s

y
n

h
a

ll
in

ta
 -

P
E

P

P
ä

ä
s

y
n

h
a

ll
in

ta
 -

P
D

P
Päättelee luovutusluvan ->

hakee 
luovutus-
luvan ->
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Kuva-aineistojen arkiston ensimmäisen 

vaiheen tilanne

• Kelan kehitysprojekti on päättynyt: ensimmäisen vaiheen toiminnallisuus on 
toteutettu

• Ensimmäiset pilotit sekä heidän järjestelmätoimittajat ovat suorittaneet 
yhteistestaukseen liittyvät kahdenväliset testit 

• Kahdenvälisissä testeissä järjestelmätoimittaja tai kuva-aineistojen 
arkistoon liittyvä terveydenhuollon organisaatio suorittaa joukon 
testitapauksia omalla aineistolla. Kela tarkastaa testien tulokset

• Ristiintestaus käynnistyy tammikuussa 2018

• Ristiintestauksessa ensimmäiset liittyjät hakevat kuva-aineistojen 
arkistosta toisen organisaation tallentamia kuvantamistutkimuksia

• Ristiintestaus varmistaa, että tehty kuvantamistutkimus näkyy oikein 
molempien liittyjien katselimilla



Tekninen määrittely – mitä asioita on 

tarkennettu
• Tuoreimmat määrittelyt on julkaistu kanta.fi -sivustolla

• http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/kuvantaminen-kvarkki-

• Tuotantokäyttö aloitetaan nyt julkaistuilla määrityksillä

• Viimeisimmät isommat tarkennukset teknisiin määrityksiin (2017):

• UTC-aikaleimat käyttöön XDS-rekisterissä

- Kuva-aineistojen arkisto muuntaa aikaleiman UTC-ajaksi, jos aikavyöhyke tietoa ei saada valmiina

• ADT-rajapinnan käyttöönotto
- A08 (Potilaan nimenmuutos DICOM-arkistossa

- A40 (Henkilötunnusten yhdistäminen DICOM-arkistossa sekä XDS-rekisterissä)

• Tilapäiset yksilöintitunnukset rajattu pois alkuvaiheessa

• Hajautettu liittymismalli ei enää tuettuna

• Hätähaku IHE:n korjattiin IHE-määrityksien mukaiseksi (purposeofuse)

• C-MOVE –komentojen rajaaminen (AET-rajaus)

• Storage Commitmentin pakollisuus
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Ympäristöjen tilanne

• Asiakastestiympäristöön pyritään asentamaan tuotantokäytössä 
tarvittavat ominaisuudet (UTC-tuki) ja viimeisimmät korjaukset 
kuluvalla viikolla

• Tuotantoympäristön rakentamista viimeistellään ja testataan
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Kuva-aineistojen arkiston jatkokehitys

• Kuva-aineistojen arkiston jatkokehitykseen (Vaihe 2) sisältyy seuraavia toimintoja:

• Rekisterinpitäjämuutosten toteutus maakuntauudistuksen käyttöönoton yhteydessä

- Maakunnasta tulee kuvantamistutkimusten rekisterinpitäjä

- Jo arkistoiduille kuvantamistutkimuksille tieto päivitetään XDS-rekisteriin Kelan toimesta

- Kela pystyy myös asettamaan maakuntarekisterinpitäjätiedon kuvantamistutkimuksen arkistoinnin 
yhteydessä

• Ostopalvelun valtuutusten tarkastusten liittäminen hakupyyntöihin

- Mahdollistaa tietojen palauttamisen ostopalvelun tuottajalle potilaan kielloista huolimatta

• Tuki Potilaan valinnanvapauteen liittyville toiminnoille Sote-uudistuksen yhteydessä

• EKG:n tallennus ensihoidosta (STOW-RS)

• Tilapäisellä henkilötunnuksella merkittyjen kuvantamisen tutkimusten arkistointi
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Kuva-aineistojen arkiston jatkokehitys

• Vanhojen kuvantamistutkimusten arkistointi ja käyttö

• Säteilyrasitustiedon keskitetty kerääminen

- Määrittelyissä huomioidaan myös STUK:n tiedon analysoinnin ja 
hyödyntämisen näkökulma

• Tilastointi- ja raportointitarpeet
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