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HYKS Vatsakeskus, Gastroenterologian klinikka 
Ohje HUS-alueen endoskopiayksikköihin 
Palvelusetelitoiminnan kriteerit endoskopiaan (gastro- ja kolonoskopiat) 
 
PALVELUN TUOTTAJAN HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET  
Lääkäreiden tulee olla Suomessa laillistettuja lääkäreitä, joilla on oikeus harjoittaa ammattia itsenäisenä 
laillistettuna ammattihenkilönä. Heillä tulee olla riittävä kokemus endoskopiatoiminnasta (vert alla) ja 
joko sisätautigastroenterologin tai gastrokirurgin pätevyys.  
Gastroskopia-tutkimuksen suorittavalla lääkärillä tulee olla taustalla vähintään 1000 
suoritettua gastroskopiaa ja tehdä vähintään 100 gastroskopiaa vuosittain.  
Kolonoskopiatutkimuksen suorittavalla lääkärillä tulee olla taustalla vähintään 1000 
suoritettua kolonoskopiaa ja tehdä vähintään 150 kolonoskopiaa vuosittain.  
 
Lääkäreillä tulee olla vähintään suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito sekä ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen taito. Kriteerin täyttyminen osoitetaan kopiolla lääketieteen lisensiaattitodistukseen 
tehdystä merkinnästä ja/tai Kielitaidon osoittaminen  ohjeen mukaan.  
Mikäli toiminta tapahtuu tilaajan tiloissa ja välineistöllä vastaava sovelletaan samoja kriteereitä 
pätevyysvaatimuksiin sekä  palvelun sisällön laatuvaatimuksiin. 
 
PALVELUN TILA  JA VÄLINEVAATIMUKSET  
Tutkimuslaitteiden, hoito- ja välinehuollon tilojen tulee olla asianmukaiset. Kriteerin täyttyminen osoitetaan 
vapaamuotoisella selvityksellä, jossa esitetään keskusyksikön gastro- ja kolonoskooppien (HD-skoopit) sekä 
pesukoneen määrät, mallit ja hankintavuodet.  
Palvelua tuottavalla yksiköllä tulee olla valmiudet endoskopialöydösten digitaaliseen kuvadokumentointiin, 
siten että kuvamateriaali voidaan siirtää HUS IMPAX-järjestelmään. 
 
PALVELUN SISÄLLÖN LAATUVAATIMUKSET  
Gastroskopia  
Toimenpiteen tulee noudattaa indikaatioiden, suorittamisen, kuvadokumentoinnin ja koepalojen oton suhteen 
kansainvälisiä laatukriteereitä (1). Mikäli tästä käytännöstä poiketaan, on se lausunnossa perusteltava. 
Perusgastroskopia sisältää koepalanäytteiden oton sekä patologian erikoislääkärin lausunnon sisältyen 
ilmoitettuun kokonaishintaan.  
Yksikössä on oltava valmius tutkimuksen aikaiseen suonensisäiseen sedaatioon ja tutkimuksen jälkeiseen 
lyhyeen seurantaan sisältyen ilmoitettuun kokonaishintaan.  
Maligniteettiepäilyn ilmaantuessa tehdään suoraan lähete HUS lähetekeskus: vatsaelinkirurgia  
Kolonoskopia  
Toimenpiteen tulee noudattaa indikaatioiden, suorittamisen, kuvadokumentoinnin ja koepalojen oton suhteen 
kansainvälisiä laatukriteereitä (2,3,4).  
Lausunnossa tulee ottaa kantaa tyhjennyksen laatuun käyttäen Boston-luokitusta (5). 
Pääsy caecumiin edellytetään >90%:ssa skopioista. Mikäli ei, on syy raportoitava. 
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Terminaalinen ileum visualisoidaan. Peruskolonoskopia sisältää tarvittavien PAD-näytteiden ottamisen ja 
patologian erikoislääkärin lausunnon sisältyen ilmoitettuun kokonaishintaan.  
Löytyneet ainakin pienet (alle 15 mm) polyypit poistetaan kokonaisuudessaan ko. skopian yhteydessä. Mikäli 
poistoa ei tehdä, tulee päätös perustella. Polyyppien PAD-vastaukset tulkitaan ja seurantatarve ohjeistetaan. 
Polyyppien poistoon ja mahdollisen poistonjälkeisen vuodon hallintaan on asianmukaiset välineet 
(slinga, hotbiopsiapihti, diatermia, adrenaliini-injektiohoito, endoklipsit). Nämä toimenpiteet sisältyvät 
ilmoitettuun toimenpidehintaan.  
Yksikössä on oltava valmius tutkimuksen aikaiseen suonensisäiseen sedaatioon ja tutkimuksen jälkeiseen 
seurantaan sisältyen ilmoitettuun kokonaishintaan. Maligniteettiepäilyn ilmaantuessa tehdään lähete suoraan 
HUS lähetekeskus: vatsaelinkirurgia  
 
POTILAAN OSTAMAT LISÄPALVELUT  
Potilas ostaa itse ne lisäpalvelut, jotka eivät kuulu palvelusetelipalveluun. Mikäli potilas haluaa nukutuksessa 
tehtävän tähystyksen, hän maksaa itse nukutuksen kustannukset. 
  
PALVELUPALAUTTEEN TOIMITTAMINEN TILAAJALLE  
Gastroskopia  
Palvelusetelillä tehdyn gastroskopian hoitopalautteen tulee sisältää toimenpiteen endoskooppisen ja 
histologisen löydöksen kuvauksen ja tulkinnan sekä kliinisen merkityksen mukaan lukien jatkohoito-ohjeet sekä 
kannanoton mahdollisesta kontrollitarpeesta ja sen ajankohdasta.  
Seurantaohjeistuksen tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Myös 
mahdollisesti kliinisesti merkityksettömästä, mutta normaalista poikkeavasta histologisesta löydöksestä, on 
annettava mukaan lukien selkokielellä tulkinta hoitavalle yleislääkärille. Asianmukaiset 
potilasasiakirjakopiot yksiselitteisine jatkosuunnitelmaohjeineen ja diagnooseineen, samoin PAD-vastausten 
tulkitut kopiot, toimitetaan kolmen (3) viikon sisällä tilaajalle (lähettäneelle lääkärille). 
 
Kolonoskopia  
Palvelusetelillä tehdyn kolonoskopian hoitopalautteen tulee sisältää toimenpiteen endoskooppisen ja 
histologisen löydöksen kuvauksen ja tulkinnan sekä kliinisen merkityksen mukaan lukien jatkohoito-ohjeet sekä 
kannanoton mahdollisesta kontrollitarpeesta ja sen ajankohdasta. Tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) 
suhteen endoskopialöydöksen aktiviteetti tulee luokitella Mayo-scoren (haavainen koliitti) tai SES-CD:n (Crohnin 
tauti) mukaisesti. 
Asianmukaiset potilasasiakirjakopiot (hoitopalaute) yksiselitteisine jatkosuunnitelmaohjeineen 
ja diagnooseineen, samoin PAD-vastausten tulkitut kopiot, toimitetaan kolmessa (3) viikossa tilaajalle 
(lähettäneelle lääkärille).  
Seurantaohjeistuksen tulee noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Ohjeet pitää olla niin selkeitä, että 
myös yleislääkäri pystyy ne tulkitsemaan.  
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Gastroskopian laatukriteeristö 
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Kolonoskopian laatukriteeristö 
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Gastroskopian yhteydessä vaadittava rutiininomainen kuvadokumentaatio löydösten kuvaamisen 
lisäksi 

  

 

 

 

    

1-a) proksimaalinen ruokatorvi 
2-b) distaalinen ruokatorvi 
3-c) Z-linja, GE-junktio 
4-d) cardia ja fundus sisäkäännöksessä 
5-e) corpus  
6-f) corpus sisäkäännöksessä 
7-g) angulus 
8-h) antrum ja pylorus 
9-i) laskeva duodenum ja papilla 
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Kolonoskopian yhteydessä vaadittava kuvadokumentaatio löydösten kuvaamisen lisäksi 

 

 

Suolen tyhjennyksen luokittelu BOSTON bowel preparation scalen mukaan (5) 

 

1) rektum, sisäkäännös 
2) rektum 
3) sigma 
4) deskendens, lienaliksen alapuolelta 
5) transversum, distaalinen  
6) transversum, proksimaalinen 
7) ascendens 
8) coecum ja valvula 
9) coecum ja appendix-aukko 

Lisäksi suos. kuvaa ileumista 

3= erinomainen 

2= hyvä 

1= huono 

0= riittämätön 


