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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

komission tiedonannosta: Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma 
(2009–2015): jäsenvaltioiden yhteistyön tiivistäminen
(2009/2104(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 184 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elinsiirtoa 
varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista (KOM(2008)0818),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva 
toimintasuunnitelma (2009–2015): jäsenvaltioiden yhteistyön tiivistäminen" 
(KOM(2008)0819),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY 
ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, 
säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta1,

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) suuntaviivat elinsiirroista,

– ottaa huomioon biotekniikkaa ja ihmisoikeuksia koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen sekä sen lisäpöytäkirjan, joka koskee ihmisestä peräisin olevien elinten ja 
kudosten siirtoa,

– ottaa huomioon elinten luovuttamisen ja elinsiirtojen turvallisuutta ja laatua Euroopan 
unionissa käsitelleen konferenssin Venetsiassa 17.–18. syyskuuta 2003,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2009),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa tällä hetkellä noin 56 000 potilasta odottaa 
sopivaa elinluovuttajaa, ja arvioiden mukaan 12 ihmistä kuolee joka päivä odottaessaan 
sopivaa siirtoelintä.

B. ottaa huomioon, että vainajien elinluovutusmäärissä on huomattavia eroja jäsenvaltioiden 
välillä, kuten Espanjan 34,2 luovuttajaa miljoonaa asukasta kohti ja Bulgarian 
1,1 luovuttajaa miljoonaa asukasta kohti osoittavat, ja että elinten puute on tärkeä 
elinsiirto-ohjelmiin vaikuttava tekijä,

                                               
1 EUVL L 102, 7.4.2004, s. 48.
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C. ottaa huomioon, että elinluovutukset ja -siirrot ovat arkaluonteisia ja vaikeita kysymyksiä, 
joihin liittyy huomattava eettinen ulottuvuus, mikä edellyttää yhteiskunnalta 
täysimääräistä osallistumista niiden kehittämiseen ja kaikkien asiaankuuluvien eturyhmien 
mukanaoloa,

D. ottaa huomioon, että elinsiirrot tarjoavat mahdollisuuden ihmishenkien pelastamiseen ja 
elämänlaadun parantamiseen ja että niissä on muihin hoitomuotoihin verrattuna paras 
kustannushyötysuhde munuaissiirtojen osalta, minkä lisäksi ne lisäävät potilaiden 
mahdollisuuksia nauttia elämästä ja osallistua työelämään,

E. ottaa huomioon, että siirtoelinten välitys jäsenvaltioiden välillä on jo yleisessä käytössä, 
vaikkakin välitettyjen siirtoelinten lukumäärissä on huomattavia eroja jäsenvaltioiden 
välillä; ottaa huomioon, että Eurotransplantin ja Scandiatransplantin kaltaiset 
kansainväliset organisaatiot ovat helpottaneet elinten välitystä jäsenvaltioiden välillä,

F. ottaa huomioon, että ainoastaan Espanja ja muutama muu jäsenvaltio ovat onnistuneet 
merkittävästi lisäämään kuolleilta saatuja luovutuksia, mutta kyseisen kasvun syyksi on 
havaittu se, että näissä maissa on otettu käyttöön tiettyjä organisatorisia käytäntöjä, joiden 
avulla on mahdollista yksilöidä mahdolliset luovuttajat ja maksimoida luovuttajiksi 
päätyvien kuolleiden henkilöiden määrä,

G. ottaa huomioon, että direktiivissä 2004/23/EY säädetään selkeästä kehyksestä 
elinluovutuksille ja elinsiirroille Euroopan unionissa, minkä tuloksena kaikki jäsenvaltiot 
perustavat tai nimeävät toimivaltaisen viranomaisen valvomaan EU:n laatu- ja 
turvallisuusnormien noudattamista,

H. pitää yleisesti tunnustettuna, että ihannetapauksessa paras tapa torjua elinten laitonta 
kauppaa ja ihmiskauppaa, jota käydään elinten poistamista varten, olisi lisätä saatavilla 
olevien elinten määrää,

I. ottaa huomioon, että elinluovutuksista kieltäytymisten määrä vaihtelee suuresti Euroopan 
sisällä ja että nämä vaihteluvälit voidaan selittää asian esittelystä ja potilaan hoidosta 
vastaavan asiantuntijan koulutus- ja asiantuntemustasolla, elinluovutukseen suostumista 
koskevan lainsäädännön ja sen käytännön toteutuksen eroilla sekä muilla tärkeillä 
kulttuurisilla, taloudellisilla ja sosiaalisilla tekijöillä, jotka vaikuttavat yhteiskunnan 
käsitykseen elinluovutusten ja -siirtojen hyödyllisyydestä,

J. ottaa huomioon, että elävien luovuttajien määrät vaihtelevat myös huomattavasti 
jäsenvaltioiden välillä, ja näyttääkin siltä, että kaikki jäsenvaltiot eivät ymmärrä 
hyödyntää kaikkia elävien luovuttajien resurssejaan,

K. ottaa huomioon, että terveydenhoidon toimia voidaan suorittaa vasta, kun kyseinen 
henkilö on omasta tahdostaan ja tietoon perustuen suostunut niihin; ottaa huomioon, että 
henkilöllä pitäisi jo etukäteen olla asianmukaiset tiedot toimenpiteen tarkoituksesta ja 
luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä; ja ottaa huomioon, että kyseinen henkilö voi 
perua suostumuksensa milloin vain,
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L. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että vainajilta ei poisteta 
siirtoelimiä, ellei kyseistä henkilöä ole todettu kuolleeksi kansallisen lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla,

M. katsoo, että elävien ihmisten elinluovutuksilla pitäisi täydentää kuolleilta saatavia 
elinluovutuksia,

N. ottaa huomioon, että elinten käyttöön hoidossa liittyy tarttuvien tautien ja muiden 
sairauksien leviämisriski,

O. ottaa huomioon, että tiedotus ja yleinen mielipide ovat erittäin merkittävässä asemassa 
elinluovuttajien lukumäärän lisäämisen kannalta,

1. pitää myönteisenä ehdotusta vuosiksi 2009–2015 käyttöön otettavasta, elinluovutuksia ja 
elinsiirtoja koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta, jossa pyritään 
jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön ensisijaisilla toimilla, jotka perustuvat yhteisten 
päämäärien yksilöimiseen ja kehittämiseen sekä elinluovutusten ja elinsiirtojen 
arvioimiseen sovituilla indikaattoreilla, jotka voivat auttaa vertailuarvojen ja parhaiden 
käytäntöjen yksilöimisessä;

2. odottaa komission edellä mainittua direktiiviehdotusta, jossa olisi asetettava laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset elinten luovuttamiselle, hankinnalle, testaukselle, kuljetukselle ja 
jakelulle kaikkialla EU:ssa; korostaa silti, että tuleva lainsäädäntökehys ei saisi luoda 
kohtuutonta hallinnollista taakkaa jäsenvaltioille; korostaa, että uuden 
lainsäädäntöasiakirjan olisi täydennettävä ja tuettava jäsenvaltioiden ponnisteluja 
aktiivisen ja tehokkaan koordinointimenetelmän saavuttamiseksi, eikä se saisi estää niitä 
ottamasta käyttöön tai säilyttämästä tiukempia toimia;

3. ilmaisee huolestumisensa siitä, että elinsiirtopotilaiden tarpeita ei pystytä täyttämään, 
koska saatavilla ei ole riittävästi elimiä; tunnustaa, että vakava pula elinten luovuttajista 
on edelleen suurin este siirtopalvelujen kehittämiselle täyteen mittaansa ja merkittävin 
haaste, johon EU:n jäsenvaltioiden on vastattava elinsiirtojen alalla;

4. pitää tärkeänä varmistaa, että saatavilla olevien siirtoelinten haaskaamisen välttämiseksi 
niiden käytölle ei ole juridisia esteitä ja että suuri yleisö luottaa elinluovutus- ja 
elinsiirtojärjestelmään;

5. toteaa, että elinten hankinnan järjestelyjä koskevat näkökohdat ovat tärkeitä ja korostaa, 
että tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen jäsenvaltioiden välillä auttaa 
siirtoelinten vähäisestä määrästä kärsiviä maita parantamaan luovutusmääriään, kuten on 
osoitettu esimerkiksi sovellettaessa Espanjan-mallin osia muissa jäsenvaltioissa ja EU:n 
ulkopuolisissa maissa, jotka ovat onnistuneet lisäämään elinluovutustensa määrää;

6. korostaa, että elinluovutusten ja elinten hankinnan järjestelyjen muutoksilla 
elinluovutusten määrää voidaan lisätä huomattavasti ja kestävällä pohjalla;

7. pitää tärkeänä rajatylittävää siirtoelinten välitystä sopivien luovuttajien ja vastaanottajien 
löytämiseksi, jotta odotuslistoilla olevien potilaiden tarpeisiin voidaan vastata laajan 
luovuttajajoukon piiristä; toteaa, että ilman jäsenvaltioiden välistä elinten välitystä 
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harvinaista elintä tarvitsevilla potilailla olisi erittäin pienet mahdollisuudet elimen 
saamiseen ja että tiettyjen luovuttajien käyttämistä ei harkittaisi sopivan vastaanottajan 
puuttuessa odotuslistalta;

8. korostaa, että yhteisesti sitovien laatu- ja turvallisuusnormien käyttöönotto on ainoa keino 
varmistaa terveyden suojelun korkea taso kaikkialla EU:ssa;

9. tähdentää, että mahdollisten luovuttajien yksilöimistä on pidetty yhtenä tärkeimmistä 
vaiheista kuolleilta saatavien elinten luovutusprosessissa; korostaa, että sairaalatasolla 
kaikkein tärkein askel luovuttajien löytämiseksi ja elinluovutusmäärien lisäämiseksi on
nimetä elinluovutuksista vastaava yhteyshenkilö (elinluovutuskoordinaattori), jonka 
päätehtävänä on kehittää aktiivinen ohjelma luovuttajien löytämiseksi ja tehostaa koko 
elinluovutusprosessia;

10. korostaa, että luovutuksen pitäisi tapahtua vapaaehtoisesti ja pyyteettömästi ja se pitäisi 
suorittaa selkeästi määritellyn oikeudellisen ja eettisen kehyksen puitteissa;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että elinluovutusta koskevaa vainajan tai hänen 
omaistensa pätevää suostumusta tai kieltäytymistä koskeva oikeusperusta on selkeästi 
määritelty;

12. kannattaa toimia elävien luovuttajien suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että elimen 
luovuttaminen tapahtuu pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti, eikä siitä suoriteta muuta 
maksua kuin luovutuksesta aiheutuneiden kulujen ja vaivan kattamiseen riittävä korvaus;
kehottaa jäsenvaltioita määrittämään ehdot korvauksen myöntämiselle;

13. korostaa, että hyvin järjestettyjen operatiivisten järjestelmien luominen ja onnistuneiden 
kansallisen tason toimintamallien tukeminen on ensiarvoisen tärkeää; ehdottaa, että 
operatiivisiin järjestelmiin olisi sisällyttävä asianmukainen lainsäädäntökehys, tekninen ja 
logistinen infrastruktuuri sekä organisatorista tukea yhdistettynä tehokkaaseen 
jakojärjestelmään;

14. kehottaa jäsenvaltioita edistämään ensimmäisenä vaiheena elinluovutuksiin liittyvien 
laadukkaiden kehitysohjelmien valmistelua kaikissa niihin mahdollisesti kykenevissä 
sairaaloissa ja tukemaan koko elinluovutusprosessia tehostetun hoidon erikoislääkäreiden 
ja sairaalan elinsiirtokoordinaattorin suorittamalla itsearvioinnilla, ja tarvittaessa 
täydentämään sitä ulkopuolisilla tarkastuksilla mahdollisuuksien mukaan;

15. korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden viestintästrategian pitäisi tässä asiassa perustua 
tärkeimmiltä osiltaan jatkuvaan koulutukseen; ehdottaa erityisesti, että ihmisiä pitäisi 
rohkaista puhumaan elinluovutuksista ja kertomaan elinluovutusta koskevista toiveistaan 
omaisilleen; panee merkille, että vain 41 prosenttia Euroopan kansalaisista on keskustellut
elinluovutuksista perheensä kanssa;

16. kehottaa jäsenvaltioita siksi parantamaan terveydenhoitohenkilöstön ja potilastukiryhmien 
tietämystä ja viestintätaitoja elinsiirtojen suhteen; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä osallistumaan ponnistuksiin kansalaisten tietoisuuden 
lisäämiseksi elinten luovuttamisen mahdollisuudesta ja ottamaan tässä yhteydessä 
huomioon kunkin jäsenvaltion kulttuuriset erityispiirteet;
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17. kehottaa jäsenvaltioita maksimoimaan elinluovuttajien määrän ja perustamaan tehokkaita 
järjestelmiä luovuttajien kartoittamiseksi sekä edistämään elinten luovuttajien 
koordinointia eri puolilla Eurooppaa sijaitsevissa sairaaloissa; pyytää jäsenvaltioita 
arvioimaan nk. marginaalisilta luovuttajilta saatavien elinten käyttöä ja ottamaan tässä 
yhteydessä huomioon laatua ja turvallisuutta koskevat näkökohdat;

18. kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan mahdollisuuksia edistää elävien luovuttajien lukumäärän 
kasvattamista kuolleilta saatavien luovutusten täydentämiseksi;

19. katsoo, että elinsiirtojärjestelmien kaikki säännöt (vastaanottajan valinta, 
elinsiirtojärjestelmään mukaanpääsy, siirtoja koskevat tiedot jne.) pitäisi julkistaa ja 
asettaa asianmukaiseen valvontaan, kun otetaan huomioon, että perusteetonta syrjintää 
elinsiirtojen odotuslistoille ja/tai hoitomenettelyihin pääsyn suhteen pitäisi välttää;

20. toteaa, että vaikka elinsiirtojen rekisteröinti on nykyään pakollista useissa jäsenvaltioissa 
ja lisäksi on olemassa joitakin vapaaehtoisia rekistereitä, olemassa ei kuitenkaan ole 
kattavaa järjestelmää, jonka avulla voitaisiin kerätä tietoja erityyppisistä siirroista ja 
niiden tuloksista;

21. tukee tämän vuoksi voimakkaasti kansallisen ja EU:n tason rekisterien käyttöönottoa sekä 
sellaisen menettelyn käyttöönottoa, jossa tämänhetkisten elinsiirtojen jälkeisten 
seurantarekisterien tuloksia voidaan vertailla henkilötietojen suojaa koskevan 
eurooppalaisen lainsäädäntökehyksen puitteissa;

22. tukee kansallisten ja EU:n laajuisten rekistereiden perustamista elävien luovuttajien 
seurantaa varten, jotta heidän terveyttään voitaisiin suojella paremmin;

23. huomauttaa, että elinten puutteen, elinten laittoman kaupan ja elinten 
poistamistarkoituksessa tapahtuvan ihmiskaupan välillä vallitsee yhteys; korostaa, että 
tasaveroisen pääsyn elinsiirtoihin epäävä elinten kaupallinen hyväksikäyttö on epäeettistä, 
kaiken ihmisarvon vastaista, ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen 
21 artiklan vastaista ja kiellettyä EU:n perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdan nojalla;
korostaa, että elinten parempi saatavuus jäsenvaltioissa johtaa osaltaan näiden käytäntöjen 
parempaan valvontaan, koska unionin kansalaisten ei tarvitse etsiä elimiä EU:n ja 
kansallisen lainsäädännön sekä eettisen kehyksen ulkopuolelta;

24. vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön mekanismeja, joilla vältetään sellaiset tilanteet, että 
terveydenhoitohenkilöstö, hoitolaitokset tai vakuutusyhtiöt kannustavat unionin 
kansalaisia hankkimaan siirtoelimen kolmansista maista käyttäen menetelmiä, joissa 
hyödynnetään elinten laitonta kauppaa tai elinten poistamistarkoituksessa tapahtuvaa 
ihmiskauppaa; vaatii jäsenvaltioita arvioimaan olisiko tällaisia toimia ehdottavat tai niihin 
osallistuvat henkilöt asetettava lainsäädäntötoimien ja myös seuraamusten kohteiksi;

25. tunnustaa, että on olennaisen tärkeää parantaa elinluovutusten ja elinsiirtojen laatua ja 
turvallisuutta; huomauttaa, että tämä vähentää siirrosta aiheutuvia riskejä ja näin ollen 
myös kielteisiä vaikutuksia; tunnustaa, että laatua ja turvallisuutta koskevat toimet voivat 
vaikuttaa elinten saatavuuteen ja päinvastoin; pyytää komissiota auttamaan jäsenvaltioita 
kehittämään valmiuksiaan laatia sääntelykehyksiä laadun ja turvallisuuden 
parantamiseksi;
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26. korostaa, että terveydenhoitoalan ammattilaisten ja kansallisten viranomaisten toimiva 
yhteistyö on välttämätöntä ja synnyttää lisäarvoa;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

JOHDANTO

Nobel-palkittu Joseph Murray oli ensimmäinen lääkäri, joka suoritti onnistuneen 
munuaissiirron identtisille kaksosille vuonna 1954. Sen jälkeen elinsiirroista on vähitellen 
tullut kiistämättömän tärkeäksi tunnustettu vakiintunut hoitomuoto. Munuaissiirto on pitkälle 
edennyttä munuaistautia sairastaville potilaille paras hoitomuoto, jonka tulokset 
henkiinjäämisen, elämänlaadun ja kustannustehokkuuden suhteen ovat paremmat kuin muilla 
munuaisten toimintaa korvaavilla hoidoilla. 20 vuoden aikana tehdyn, munuaisten 
korvaushoitoa arvioivan lääketieteellisen ja kauppatieteellisen kirjallisuuden meta-
analyyttisen arvion pohjalta kirjoittajat päättelivät, että munuaissiirrosta on tullut 
kustannustehokkaampi vuosien mittaan. Hemodialyysihoito maksoi 55 000–80 000 dollaria 
pelastettua elinvuotta kohti, kun taas munuaissiirto maksoi noin 10 000 dollaria pelastettua 
elinvuotta kohti1.

Maksan, sydämen ja keuhkon siirrot ovat lähes ainutlaatuinen hoitovaihtoehto potilaille, joilla 
on pitkälle edennyt maksan, sydämen ja keuhkojen vajaatoiminta, vaikka maksansiirtoa onkin 
käytetty myös sellaisten tautien hoitoon, jotka eivät ole johtaneet pitkälle edenneeseen 
maksan vajaatoimintaan. Pernansiirrosta eri muodoissaan on tullut ratkaisu tiettyjen diabetes-
potilaiden insuliinierityksen uudelleenkäynnistämiseksi pyrittäessä parantamaan potilaan 
eloonjäämismahdollisuuksia ja elämänlaatua. Ohutsuolen siirto on vielä varsin harvinainen 
toimenpide, mutta sillä pyritään ratkaisemaan hengenvaarallisia tilanteita yleensä osana 
useamman elimen yhteissiirtoa.

Elinsiirtojen tulokset ovat parantuneet koko ajan leikkaustekniikan kehittymisen, uusien 
immunosupressiivisten lääkkeiden saatavuuden sekä elinsiirtokirurgien ja muun henkilöstön 
pidemmän kokemuksen ansiosta. Elinsiirtorekisteri OPTN/SDRD:n vuosikertomuksessa 2006 
todettiin, että Yhdysvalloissa vuosina 1999–2004 munuaissiirron vainajilta saaneiden 
potilaiden eloonjäämisprosentti 1 vuoden jälkeen oli 91 %, kolmen vuoden jälkeen 80 % ja 
viiden vuoden jälkeen 70 %. Saman seurantajakson aikana laajennetuilla kriteereillä valituilta 
luovuttajilta munuaisen saaneiden potilaiden eloonjäämisprosentit olivat 82 %, 68 % ja 53 %.

Ajan myötä tapahtunut edistys on ilmeinen myös maksansiirtopotilaiden henkiinjäämisen 
suhteen. Esimerkiksi vuosina 1984–1987 siirtoelimen saaneiden potilaiden 
eloonjäämisprosentti kolmen vuoden jälkeen oli 47,2. Espanjan maksansiirtorekisterin tietojen 
mukaan vuosina 2003–2005 siirtomaksan saaneiden eloonjäämisprosentti oli noussut 
76,6 prosenttiin. Vastaavalla tavalla parantuneita lukuja on mitattu myös Euroopan 
maksansiirtorekisterissä. Vaikka vuosina 1968–1988 suoritetuissa maksansiirroissa potilaan 
eloonjäämisprosentti 10 vuoden jälkeen oli 36 % ja siirtoelimen 31 %, vuoden 1988 jälkeen 
suoritetuissa maksansiirroissa samat prosenttiluvut olivat 60 % ja 51 %.

Vuosina 1982–1988 aikuisten sydänsiirtopotilaiden keskimääräinen elinikä leikkauksen 
jälkeen oli 8,2 vuotta. Vuosina 1994–1998 se piteni 10,2 vuoteen ja luvut jatkavat 
paranemistaan edelleen kansainvälisen sydän- ja keuhkosiirtorekisterin mukaan.

                                               
1 Dr Rafael Matesanz ja Beatriz Dominguez-Gil, "Strategies to optimize deceased organ donation"
Transplantation Reviews, Volume 21, Issue 4, October 2007, s. 177–188.
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Monia ongelmia ei kuitenkaan pitäisi ratkaista elinsiirroilla: siirtoelimet menetetään pitkällä 
aikavälillä ns. kroonisen hylkimisen tai toimivasta siirtoelimestä johtumattomien sydän- ja 
verisuonitauteihin liittyvien kuolemantapausten vuoksi. Sitä paitsi immuunisupression lyhyen 
ja pitkän aikavälin seuraukset lyhentävät elinsiirtopotilaiden elinikää ja heikentävät heidän 
elämänlaatuaan.

Näistä ongelmista huolimatta elinsiirtojen päällimmäisenä ongelmana on kuitenkin epäsuhta, 
joka vallitsee elinsiirtoa odottavien potilaiden määrän ja lopulta elinsiirron saavien potilaiden 
määrän välillä. Se johtuu siirtoelinten tarjonnan vähyydestä niiden kysyntään verrattuna.
Odotuslistoille otetaan lisää potilaita, vaikka luovuttajien ja siirtoelinten määrä pysyy 
ennallaan tai kasvaa vain hitaasti.

Odotuslistoille pääsevien potilaiden määrä siis lisääntyy samalla kun elinsiirron saavien 
potilaiden määrä pysyy lähes ennallaan. Munuaissiirron odottaminen on kallista ja saattaa 
johtaa kielteisiin seurauksiin siirtoelimen ja potilaan selviämisen kannalta. Lisäksi 
odotuslistalla olevien potilaiden kuolemantapausten määrät saattavat kasvaa. Siirtoelinten 
puutetta saatetaan yhä aliarvioida, koska saatavilla olevien elinten harvinaisuus voi estää 
lääkäreitä ottamasta lisää potilaita odotuslistalle.

Tässä mielessä vakava pula siirtoelimistä on kaikenkattava haaste elinsiirtoalalla, ja siihen 
olisi puututtava suunnitelmallisella ja kattavalla tavalla.

LUOVUTUSPROSESSI AIVOKUOLEMAN JÄLKEEN

Vainajilta saatavien elinten luovutus perustuu pääasiassa aivokuoleman jälkeen tapahtuvaan 
luovutukseen. On todettava, tämä koskee enintään 1 prosenttia kaikista kuolleista ja 
3 prosenttia sairaalassa kuolevista ihmisistä. Mahdollisten aivokuolleiden luovuttajien määrä 
on siis rajallinen. Vainajilta saatavien elinten määrän lisääminen on tämän rajoituksen vuoksi 
hankalaa, sillä elinluovutus ja -hankinta on erittäin hienovarainen ja mutkikas toimenpide, 
jossa tarvitaan monien toimijoiden apua ja joka saattaa epäonnistua koska tahansa prosessin 
aikana. Lisäksi koko prosessin on tapahduttava erittäin nopeasti, mikä lisää epäonnistumisen 
mahdollisuuksia. Tämä prosessi voidaan jakaa useisiin vaiheisiin:

 Luovuttajan tunnistetiedot: kaikki mahdolliset luovuttajat olisi löydettävä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikä mahdollistaa luovuttajien tietojen 
tarkastelun ja ylläpidon. Tämä edellyttää eittämättä aktiivisuutta tässä ensimmäisessä 
ja ratkaisevan tärkeässä vaiheessa.

 Luovuttajien seulonta: Luovuttajalta vastaanottajaan tarttuvan vakavan taudin 
(neoplasia, infektio) riski elinsiirrossa olisi minimoitava. Elinten haaskaamisen 
välttämiseksi on kuitenkin varmistettava, että pois heitetään vain elinsiirtoon 
kelpaamattomia elimiä.

 Luovuttajien ylläpito: Ennen elinten irrottamista ne on säilytettävä asiaankuuluvissa 
olosuhteissa. Mahdollisen luovuttajan elintoimintojen ylläpidon taso tehostetun hoidon 
osastolla ennen elinten irrottamista ja sen aikana voi vaikuttaa merkittävästi elinten 
kuntoon. Luovuttajan ylläpidon huono taso voi tehdä elimistä käyttökelvottomia tai 
lisätä siirtoelimen hylkimisen mahdollisuutta.
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 Suostumus / lupa: Asianmukainen suostumus tai lupa on saatava ennen elinten 
irrottamista. Suostumuksen saamista koskevat juridiset vaatimukset poikkeavat 
toisistaan eri maissa: joissakin maissa sovelletaan oletetun suostumuksen periaatetta 
(kieltäytyminen on ilmoitettava), kun taas toisissa maissa sovelletaan erillisen 
suostumuksen periaatetta (suostumus on ilmoitettava).

 Elinten poistaminen: Elinsiirron onnistumisen kannalta avainasemassa ovat elinten 
poisttamiseen tarvittava leikkaustekniikka sekä elinten käsittely ja säilytys ennen 
kuljetusta ja sen aikana. Joka vuosi monia elimiä vaurioituu poistamisen ja/tai 
kuljetuksen aikana. Jotkut vauriot voidaan korjata, mutta monet elimet on heitettävä 
pois. Prosessin onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan poistamistoimien 
koordinoimista.

 Elinten vastaanottajan valinta: Etenkin munuaisten, sydänten ja lasten elinten 
kohdalla elinsiirron onnistuminen pitkällä aikavälillä edellyttää osittain luovuttajan ja 
vastaanottajan yhteensopivuutta. Hyvin organisoitu järjestelmä vastaanottajan 
valitsemiseksi ja siirtoelimen kuljettamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla on erittäin 
tärkeä. Joissakin tapauksissa paras mahdollinen yhteensopivuus edellyttää elinten 
vaihtoa eri elinsiirto-organisaatioiden ja maiden välillä. Maiden välinen yhteistyö on 
koko ajan merkittävämmässä asemassa.

On helppo ymmärtää, miksi aivokuoleman jälkeinen luovutus- ja siirtoprosessi on 
arkaluonteinen, monitahoinen ja pitkä prosessi. Se edellyttää hyvin erilaisten ammatti-
ihmisten osallistumista, ja prosessin jokaisessa vaiheessa luovuttaja ja/tai elimet voidaan 
menettää.

EU:n elinluovutusten ja -siirtojen määrä vaihtelee huomattavasti eri puolilla unionia:
Espanjassa on 34–35 luovuttajaa miljoonaa ihmistä kohti, kun taas Bulgariassa lukema on 
1,1 luovuttajaa miljoonaa ihmistä kohti. Näitä eroja ei ole helppo selittää, ja onkin selvää, että 
jotkut organisaatiomallit toimivat toisia paremmin. Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö pitäisi 
suunnata kaikkein tehokkaimpien järjestelmien yksilöimiseen, kokemusten vaihtamiseen ja 
parhaiden käytäntöjen edistämiseen sekä niiden jäsenvaltioiden tukemiseen, joiden 
elinsiirtojärjestelmät eivät vielä ole kehittyneet riittävästi.

Komission ehdotuksessa elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskevan eurooppalaisen 
toimintasuunnitelman käyttöönottamiseksi vuosiksi 2009–2015 esitetään jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä, joka perustuu ensisijaisiin toimiin, yhteisten tavoitteiden, sovittujen 
määrällisten ja laadullisten indikaattoreiden ja vertailuarvojen sopimiseen ja kehittämiseen, 
säännölliseen raportointiin ja parhaiden käytäntöjen yksilöimiseen.


