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Kvarkki-arkkitehtuuri 

 Arkkitehtuurin lähtökohtana on nojautua Kanta-

arkkitehtuurin tarjoamiin palveluihin sekä periaatteisiin 

 Valittu malli: Hybridimalli 
 Arkkitehtuurimallissa yhdistetään alueelliset XDS-infrastruktuurit ja 

kansallisesti keskitetty tietovarasto toisiinsa XCA/XCA-I -profiileja 

käyttäen 

 Malliin päädyttiin, jotta jo tehdyt investoinnit voidaan ottaa 

paremmin huomioon 

 Pidemmän aikavälin tavoitteena yksi keskitetty kuvantamisen 

arkisto. Operatiiviset järjestelmät tulevat jatkossakin säilymään 

alueilla 
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Kypsyysaste 2 (molemmat skenaariot)
· Ei erillistä aluearkistoa, mutta alueellinen operationaalinen PACS.

· Kuvat arkistoitu alueelliseen PACSiin.

· Kuvien katselu alueellisen PACSin kautta.

Kypsyysaste 3 (alueellinen arkkitehtuuri)
· Toimittajariippumaton aluearkisto, joka palvelee eri 

valmistajien paikallisia PACSeja.

· Kuvien katselu paikallisten PACSin kautta.

Kypsyysaste 4 (alueellinen arkkitehtuuri)
· XDS-aluearkisto, joka mahdollistaa kuvien 

yhteiskäytön yli paikallisten PACSin.

· Kuvien katselu paikallisten PACSin kautta.

Kypsyysaste 5 (alueellinen arkkitehtuuri)
· XDS-aluearkisto, joka mahdollistaa kuvien 

yhteiskäytön yli paikallisten PACSin.

· Kuvien katselu mahdollista suoraan XDS-arkistosta.

Kypsyysaste 6 (alueellinen arkkitehtuuri)
· XDS-aluearkisto, joka mahdollistaa kuvien 

yhteiskäytön yli paikallisten PACSin.

· Kuvien katselu mahdollista suoraan XDS-arkistosta.

· Työnkulun optimointi, radiologian prosessin 
mittaaminen ja lisäarvopalveluiden hyödyntäminen 
yli organisaatioiden.

Kypsyysaste 1 (molemmat skenaariot)
· Ei erillistä aluearkistoa. 

· Kuvat arkistoitu paikallisiin PACSeihin.

· Kuvien katselu paikallisten PACSien kautta.

Toiminnallinen tavoitetila
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Kypsyysaste 6 (Kanta arkkitehtuuri)
· XDS-arkisto, joka mahdollistaa kuvien yhteiskäytön yli 

organisaatiorajojen sekä julkinen – yksityinen välillä.

· Työnkulun optimointi, radiologian prosessin 
mittaaminen ja lisäarvopalveluiden hyödyntäminen yli 
organisaatiorajojen sekä julkinen – yksityinen välillä..

· Omakanta Kvarkkiin tallennettujen tutkimusten osalta

Kypsyysaste 3-5 (Kanta arkkitehtuuri)
· XDS-arkisto, joka mahdollistaa kuvien yhteiskäytön yli 

organisaatiorajojen sekä julkinen – yksityinen välillä.

· Kuvien katselu mahdollista suoraan XDS-arkistosta.

· Kansallisesti tallennettuihin tahdonilmaisuihin 
perustuva pääsynhallinta

· Alueellinen operationaalinen PACS

K
a

n
s

a
ll
in

e
n

 r
a

tk
a

is
u

Alueellinen vastuu

Alueellinen pääsynhallinta
· Kansallisten luovutustietojen 

reaaliaikainen synkronointi 
(suostumus, kielto, informointi)

Lokitiedon keruu
· Lokitiedon keruu ja tallentaminen 

kansalliseen loki-tietokantaan

Kuvailutiedot
· Huomioi kansalliset vaatimukset 

kuvailutietojen osalta dokumenttien 
arkistoinnissa

Kypsyysaste 7 (Kanta arkkitehtuuri)
· Kansallinen XDS-ratkaisu

· Kuvien katselu mahdollista suoraan XDS-arkistosta.

· Työnkulun optimointi, radiologian prosessin mittaaminen ja lisäarvopalveluiden hyödyntäminen yli organisaatioiden.

· Kuvantamisen tiedonhallintapalvelun sisältö täysin käytössä ml. potilaan kokonaissäteilyannos

· Alueellinen operationaalinen PACS

· Omakanta kaikkien tutkimusten osalta

Kuvantamisen tekstimuotoiset 
asiakirjat
· Kantaan tallennus 

vaiheistusasetuksen mukaisesti
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IHE-profiileja 

 IHE XDS.b (Cross Enterprise Document Sharing) 

 Määritys, joka sisältää transaktiot asiakirjojen kuvailutietojen ja itse asiakirjojen hakuun  

sekä niiden rekisteröintiin ja repositorioon tallentamiseen  

 IHE XDS-I.b (Cross Enterprise Document Sharing for Imaging) 

 Erikoistettu kuvantamisen materiaalille eli laajentaa XDS.b:tä   

 IHE XDA (Cross Community Access) 

 Laajentaa XDS.b-transaktioiden käytön Affinity Domainien välille   

 IHE XCA-I (Cross Community Access for Imaging) 

 Laajentaa XDS-I.b-transaktioiden käytön Affinity Domainien välille   

 IHE XUA 

 Mahdollistaa käyttäjän tietojen ja hakutilanteen tietojen välittämisen   

 IHE IOCM (Imaging Object Change Management) 

 Kuvaa transaktiot kuvantamisen aineiston muutoshallinnalle  

 IHE ATNA (Audit Trail and Node Authentication) 

 Pakottaa lokittamaan kaikki toiminteet laitteella, velvoittaa IHE CT  

käyttöön sekä asettaa vaatimuksia tietoturvaratkaisuille. 

 IHE CT (Consistent Time) 

 Käytännössä NTP-aikapalvelun hyödyntäminen ATNA Secure Nodeilla 
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Suostumuksenhallinta 

 Tiedot potilaan informoinnista, suostumuksesta ja kielloista on  

tallennettu Kanta-tiedonhallintapalveluun. 

 

 Suostumushallintatoiminnot pitää suorittaa kaikissa XDS-rekisteriin ja  

-repositorioon menevissä kyselyissä, jotka kohdistuvat muihin kuin 

pelkästään rekisterinpitäjän omiin tutkimuksiin (myös alueellisissa 

ratkaisuissa) 

 

 Luovutusluvan päättelyssä hyödynnetään  

Potilastiedon arkiston ”kevyttä rajapintaa” 

 

 Myös paikallisessa/alueellisessa PACS-järjestelmässä pitää  

hoitaa potilaan tahdonilmaisujen huomiointi kansallisten  

määritysten mukaisesti, mikäli kyse on luovutuksesta  

PACS:n sisällä 
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Kytkentä Kanta-suostumuksenhallintaan (XDS) 

Kanta- 

palvelut 

Kvarkki tai 

aluerekisteri 
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Kvarkin yhteys Potilastiedon arkiston 

palvelutapahtumiin ja kertomusasiakirjoihin 

 Kuvantamistutkimus ja siihen suoranaisesti liittyvät 

asiakirjat arkistoidaan siten, että ne muodostavat yhdessä 

haettavan kokonaisuuden (yhdistävä tieto on 

palvelutapahtumatunnus) 

 

 Noudatetaan Potilastiedon arkiston periaatetta eli 

palvelutapahtumalle voi arkistoida hoitoasiakirjoja vasta 

kun palvelutapahtuma-asiakirja on arkistoitu 
 Kvarkki tarkastaa kuvantamistutkimuksen arkistoinnin yhteydessä  

palvelutapahtuma-asiakirjan olemassaolon potilastiedon arkistosta 

 Myös hajautetun mallin osalta ainakin luovutettavat  

tutkimukset pitää liittää palvelutapahtumaan 
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Käsitemalli: Kvarkki ja Kanta 

18.5.2015 



Perusmalli tutkimuksen  

tallentamisesta 
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Alue 1

Kela

PACSRIS

Tiedonhallintapalvelu Kvarkki
Alue 2 Kvarkki

Alue 3 Kvarkki

Kanta

HIS

Kvarkki

XCA-gateway
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Perusmalli tutkimuksen  

hakemisesta 

12 

Alue 1

Kela

PACSRIS

Tiedonhallintapalvelu Kvarkki
Alue 2 Kvarkki

Alue 3 Kvarkki

Kanta

HIS

Katselin

Kvarkki

XCA-gateway

1. Metatietohaku
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2. Tutkimuksen noutaminen

2a. Tutkim
uksen 

noutam
inen

3a. Kertomausasiakirjan noutaminen

3. Kertomausasiakirjan noutaminen



Kvarkki-määrittelyitä 

 Arkkitehtuurin kuvaus 
 http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/arkkitehtuuri 

(Kuvantamisen kansallisen arkkitehtuurin kuvaus) 

 Tekniset määrittelyt 
 http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/potilastiedon-arkiston-

maarittelyt  

(Kuvantamisen Kvarkki-määrittelyt) 

 http://www.hl7.fi/hl7-rajapintakartta/kuvantamisen-hl7-sanomat/ 

(Kuvantamisen HL7-sanomat) 

 Kuvantamisen CDA R2-rakenne, julkaisu 6/2015 

 Toiminnallinen määrittely 
 Julkaisu 9/2015 
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Kiitos! 

 
Tero Viitala 

tero.viitala@kela.fi 


