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Tehdyt kuvantamistutkimukset ja niiden säteilyannokset lopultakin helpommin saataville

Kansallinen kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto (aiemmin nimellä 
Kvarkki) on mittava kansallinen projekti, 
joka toteutetaan Kanta-palveluihin Ke-

lan ja THL:n yhteisenä hankkeena. Arkiston 
määrittelyt ja pilotointi käynnistettiin vuon-
na 2012. Toteutus lähti etenemään vaiheittain 
vuodesta 2015. Arkistopalvelun tavoitteena on 
saada tehdyt kuvantamistutkimukset ja niiden 
säteilyannokset valtakunnallisten käyttäjien 
saataville, kunhan hanke on saavuttanut riittä-
vän laajuuden vuonna 2021. Kuva-aineiston 
arkistoon kuuluvat radiologiset 
kuvat, ja lisäksi uusia arkistoon 
tulevia tiedostomuotoja ovat 
muun muassa EKG:t, hammas-
kuvat ja kliiniset valokuvat, mu-
kaan lukien silmänpohjakuvat. 
Arkiston tiedot palvelevat monia 
tervey denhuollon sidosryhmiä, myös kansalai-
sia ja viranomaisia. Tulevaisuudessa näillä tie-
doilla voi olla suuri merkitys terveydenhuollon 
prosessien kehittämisessä ja parhaimpien käy-
täntöjen jakamisessa.

Kuva-aineistojen arkiston toteuttamisella on 
vahva säädöspohja (1,2). Sosiaali- ja tervey-
denhuollon organisaatioiden on tallennettava 
potilaan tutkimuksen tai hoidon yhteydessä 
syntyneet kuvatiedot kansalliseen arkistoon. 
Asiakastietolain (1) mukaan Kela voi tarvit-
taessa antaa ohjeita teknisistä ja sanomaliiken-
nemäärittelyistä. Tämän perusteella Kela vastaa 
teknisten standardien valinnasta. Päätöksente-
ossa apuna on käytetty yhteistyöryhmiä ja sote-
toimijoille suunnattuja tiedusteluja. Kuvanta-
mistutkimuksiin liittyvät HL7-, DICOM- sekä 
IHE-standardit ovat valikoituneet kansainväli-

sen valtavirran perusteella ja standardivalinnat 
tehdään tapauskohtaisesti uusien kansallisesti 
arkistoitavien aineistomuotojen osalta. Toimit-
tajakohtaisia standardeja ei kansallisessa yhteis-
työssä käytetä. Kuva-aineistojen arkisto on osa 
Kanta-palveluiden potilastiedon arkistoa, ja sen 
käyttömaksut määräytyvät kuten potilastiedon 
arkistossa sosiaali- ja terveysministeriön mak-
suasetuksella. Tähän mennessä kuva-aineisto-
jen arkistoon on liittynyt viisi organisaatiota: 
Siun Sote sekä Länsi-Pohjan, Lapin ja Pohjois-

Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirit. Seuraavat 
käyttöönotot tapahtuvat vuonna 
2020. Käyttöönottoprojekteja on 
käynnistetty kattavasti koko maas-
sa, niin julkisella kuin yksityissek-
torillakin.

Helppoa tapaa päästä käsiksi potilaiden ra-
diologisten kuvausten säteilytietoihin ei ole 
kansallisessa mittakaavassa olemassa. Tämä 
onkin ollut yhtenä järjestelmän suunnittelun 
tavoitteena vuodesta 2015. Vuonna 2018 uu-
distunut säteilylainsäädäntö (3,4,5) lisäsi en-
tisestään motivaatiota säteilytiedon laajamit-
taiseen keräämiseen. Keräämisen on tarkoitus 
alkaa tietokonetomografiasta (TT), koska siitä 
aiheutuu suurin osa potilaiden kumulatiivisesta 
säteilyaltistuksesta radiologiassa.

KUVASSA on havainnollistettu kuvantamisen 
kansallista arkkitehtuuria. Terveydenhuollon 
ammattilaisten arjessa Kanta-palveluiden on 
tarkoitus olla mahdollisimman vähän näkyvillä. 
Ammattihenkilöt käyttävät omia tietojärjestel-
miään, joiden yhtenä keskeisenä tietolähteenä 
on valtakunnallinen Kanta-arkisto. Myös kansa-

Terveydenhuollon 
tietojen keskitetyn 
tallentamisen ja 
jakamisen ratkaisut 
ovat elintärkeitä
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laisilla on pääsy omiin tietoihinsa Omakannan 
sekä terveydenhuollon yksiköiden palveluiden 
kautta, mutta varsinaisia kuvia ei ole toistaisek-
si tarkoitus nähdä Omakannan kautta. Kan-
sallinen arkisto palvelee myös viranomaisten 
tiedonkeruuta sekä palveluntuottajien omaa 
tiedolla johtamista toisiokäytön lainsäädännön 
(6) perusteella.

Kuvantamistutkimusten hyödyntäminen po-
tilaan suostumuksella yli organisaatiorajojen 
vähentää turhia kuvauksia. Samalla olemassa 
olevia kuvia voidaan hyödyntää sujuvammin 
juuri siellä missä potilastakin hoidetaan. Myös 
potilaiden säteilyannosten kansalliselle rekiste-
rille on tunnistettu monia tarpeita ja käyttötar-

koituksia. Valtakunnan laajuinen kuva-aineisto 
säteilyannostietoineen vähentää huomattavasti 
manuaalista raportointityötä sekä mahdollistaa 
jatkuvan tiedon tutkimusmääristä ja niiden ke-
hittymisestä. Näin mahdollisia alueellisia eroja 
voidaan seurata nykyistä tehokkaammin ja luo-
tettavammin.

Terveydenhuollon ympäristöllä ja SOTE-
ratkaisuilla on edessään valtavat kansalliset 
haasteet. Tätä taustaa vasten terveydenhuollon 
tietojen keskitetyn tallentamisen ja jakamisen 
ratkaisut ovat elintärkeitä, koska ne luovat 
edellytykset parantaa terveydenhuollon proses-
seja sekä yhtenäistää ja jakaa parhaita käytäntö-
jä valtakunnallisesti. Kuva-aineistojen arkisto 

KUVA. Valtakunnallinen kuva-aineistojen arkkitehtuuri. Kansalaiset pääsevät tietoihin käsiksi joko terveyden-
huollon yksiköiden palveluiden tai Omakannan kautta. Terveydenhuollon yksiköiden ja erikoisalojen tiedot siir-
tyvät esimerkiksi kuvauslaitteilta organisaatioiden omiin tietojärjestelmiin, joiden kautta tapahtuu tiedonvaihto 
kansallisiin Kanta-palveluihin. Vastaavasti Kanta-palveluista voidaan välittää tietoja niin terveydenhuollon yksi-
köille, viranomaisille kuin tutkimuslaitoksillekin tietolupien mukaisesti. Tutkimus- ja hoitotietoja voi olla useam-
maltakin erikoisalalta kuin kuvassa esitetyiltä. Säteilyvaaramerkki indikoi myös erikoisaloja, jonka kuvantamis- ja 
hoitolaitteisiin liittyy säteilyaltistusta. (LIS = laboratorion tietojärjestelmä, PACS = kuvien välitys- ja arkistointijär-
jestelmä, RIS = radiologinen tietojärjestelmä,)
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yhdessä muiden kansallisten Kanta-palveluiden 
kanssa pyrkivät juuri tähän. 

Kyse on tiedolla johtamisen edellytyksistä. 
Siinä potilaiden hoitoketjujen ja laajemmin ter-
veyden edistämisen ratkaisujen tulisi perustua 
mahdollisimman objektiiviseen, ajantasaiseen 
ja vaikuttavaan tietoon. Nopeasti kehittyvien 
menetelmien kuten tekoälyn mahdollisuudet 
voivat olla tässä yhteydessä merkittäviä, mutta 
yksinään se ei vielä riitä. Uuden tiedon tulisi 
myös johtaa rohkeuteen kehittää tavanomaisia 
ammatillisia rooleja, muuttaa toimintatapoja ja 
rakentaa prosesseja uudelleen. 

Tiedolla johtamisen liipaisemille muutok-
sille pitää antaa aikaa. Niiden toteuttamiseksi 
pitää tunnustaa uusien toimintatapojen kehit-
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tämisen ja käyttöönoton edellyttämät resurssi-
tarpeet, muuten asia jää hurskasteluksi. Kaiken 
tämän pohjaksi tarvitaan luotettavaa tietoa. 
Kansallinen kuva-aineistojen arkisto ja Kanta-
palvelut kokonaisuutena ovat perustana tälle 
tiedolle. ■
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