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1. Kuva-arkisto (Kvarkki) 

Pekka Rinne selvitti Kuva-aineistojen arkiston tilannetta (kts. esitysmateriaali). Kerrattiin 

yleisarkkitehtuuria, vain yksi Affinity Domain olemassa (SHP/ERVA). Itse kehitysprojekti on 

päättynyt (1-vaihe) ja ristiintestaus pilottien (Siun SOTE ja HUS) osalta meneillään. 

Tuotantokäyttö olemassa olevien teknisten määrittelyiden pohjalta käynnistynee pilotteilla 

keväällä 2018. Pilotit käynnistävät tuotannon ensin ja sitten otetaan uusia toimijoita mukaan 

(THL koordinoi). 

 

Suostumusten hallintaan on jouduttu tekemään räätälöintiä XDS:n sisällä (rekisterin ja 

repositoryn haun yhteydessä). Katsottiin vielä standardi transaktioita ja SAML-attribuutteja. 

Teknisessä määrittelyjen tarkennuksessa C-MOVE -komentojen (liittyy Dicom protokollaan) 

rajaus siten, että vain omien tutkimusten hakeminen konfiguroitu sallittavaksi. 

Asiakastestiympäristön osalta tuotantokäytössä tarvittavat ominaisuudet asennetaan  
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Jatkokehityksessä (2-vaihe) kuva-aineistojen arkistossa ovat mm. rekisterinpitäjämuutokset 

(maa-kuntamalli), ostopalvelun valtuutuksiin liittyvät muutokset, tuki potilaan valinnan-

vapauteen liittyviin toimintoihin sekä vanhojen kuvantamistutkimusten arkistointi ja käyttö. 

 

2. Gazelle-alustan esittely 

Konstantin Hyppönen esitteli Gazelle-alustaa (https://gazelle.ihe.net/ ) ja toimintaa pääosin 

demon avulla ja määrittelyä aktoreista ja transaktioista. Sivusto sisältää paljon hyödyllistä 

tietoa ja apuvälineitä (mm. EVS Client). 

 

Standardeille järjestetään tavallisesti Connectathon- testaustapahtumia, ja useinmiten ensin on 

tällainen pre-Connectathon ennen itse Connectathon-tapahtumaa. 

 

Marko Jalonen kyseli kumpi käytössä eniten validoinnin mallipohjista (schematron vai model 

based? EU suosii model based-pohjaa, koska se on helpompi käytettävyydeltään. 

 

Asiakirjojen tarkastamiseen kulunut aika on vähentynyt Gazellella toteutettujen rakentamis-

sääntöjen rakentamisen jälkeen selvästi (Kanta.fi-ympäristö). 

 

3. Toimintasuunnitelman 2018 ja projektiaihioiden 
esittely 

Anssi Kauppi esitteli Toimintasuunnitelma 2018 – taulukkoa, mihin on lueteltu erinäisiä 

matkan varrella tulleita aiheita, joita voitaisiin käydä syvällisemmin esim. työpajojen 

yhteydessä. Keskustelu syntyi lähes jokaisen aiheen kohdalla, joten tässä vaiheessa mitään 

aihetta ei pudotettu pois. 

 

Puheenjohtajistolle jäi mietittäväksi, josko aihelistasta järjestettäisiin Webropol-tyyppinen 

kysely, jolloin jäsenistö voisi anonyymisti kommentoida aiheita ja niiden pitämistä listalla. 

 

4. IHE-profiilit hoidon koordinoinnissa ja asiakas-
suunnitelman tukena (DCP ja DCTM yms.) 

Konstantin Hyppönen esitteli Dynamic Care Planning (DCP) – ja Dynamic Care Team 

Management (DCTM) – profiileja (kts. esitysmateriaali). Profiilit on kehitetty vuodenvaihteen 

2015/2016 tietämillä. 

 

Kiinnostus kyseisiä profiileja kohtaan on osaltaan kasvanut SOTE-uudistuksen lakiluonnoksien 

kautta, joissa mainitaan asiakassuunnitelma-käsite ja toisaalta lukuisia vastaavia suunnitelmia, 

kuin terveys -ja hoitosuunnitelmat, on tunnistettu sosiaalihuollon puolella. 

 

DCP sisältää kaksi FHIR-profiilia: CarePlan ja Subscription. DCTM sisältää kaksi FHIR-

profiilia: CareTeam ja Subscription. Hoitotiimeihin voidaan määritellä rooleja. Profiili tukee, 

ettei henkilöä tarvitse nimetä, ainoastaan rooli. 

 

https://gazelle.ihe.net/

