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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: poliittiset toimet EU:n tasolla
(2007/2210(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

– ottaa huomioon komission tiedonannon elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: poliittiset 
toimet EU:n tasolla, KOM(2007)0275, sekä tiedonannon liitteenä olevan komission 
työasiakirjan vaikutustenarvioinnista SEK(2007)0705,

– 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:n 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 ensimmäisessä elinten luovutuksesta ja elinsiirroista yhteisön tasolla 
järjestetyssä kansallisten asiantuntijoiden kokouksessa laaditun asiakirjan SANCO C6 
EFZ/gsc D (2007) 360346, 13. syyskuuta 2007,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että elinsiirtopotilaiden tarpeita ei pystytä täyttämään Euroopassa ja 
kysyntä on ylittänyt tarjonnan sekä kuolleilta että eläviltä luovuttajilta pyyteettömästi 
saatavien elinten kohdalla,

B. ottaa huomioon, että ihmisten elimillä käytävästä kaupasta on nyt saatavissa tietoa ja on 
todisteita nopeasti kehittyvästä siirtoelinkaupasta ja -matkailusta, 

C. ottaa huomioon, että turvallisuuskysymykset jäävät usein huomiotta laitonta 
elinsiirtokauppaa harjoitettaessa, mikä saattaa merkitä hengenvaaraa elimen luovuttajalle 
ja vastaanottajalle,

D. katsoo, että laatu, turvallisuus, tehokkuus ja avoimuus ovat olennaisen tärkeitä, jotta 
yhteiskunta voisi hyötyä elinsiirtojen tarjoamista mahdollisuuksista hoitokeinona,

                                               
1 EUVL L 102, 7.4.2004, s. 48.
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E. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on eroja elinsiirtojen määrissä, elinten 
lähteissä (elävä vai kuollut luovuttaja) sekä elinten luovuttamiselle ja elinsiirroille 
asetetuissa laatu- ja turvallisuusvaatimuksissa ja elinsiirtojen järjestelyissä on 
eroavaisuuksia maiden välillä, mistä aiheutuu vähimmäisvaatimusten epäyhtenäisyyttä 
EU:n alueella,

F. ottaa huomioon, että elinsiirroilla voidaan pelastaa ihmishenkiä, parantaa elämänlaatua ja 
saada mahdollisimman hyvä kustannushyötysuhde,

G. katsoo, että elinten luovutus ja elinsiirto ovat arkaluonteisia ja monimutkaisia kysymyksiä, 
joiden yhteydessä on otettava huomioon paitsi lääketieteelliset myös lainsäädäntöä 
koskevat ja eettiset näkökohdat, ja tämä edellyttää yhteiskunnan täysimittaista 
osallistumista niiden kehittämiseen, 

H. ottaa huomioon, että elinten käyttö hoidossa aiheuttaa tarttuvien tautien ja muiden 
sairauksien leviämisriskin, 

I. ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltiot välittävät toiselleen jo monia elimiä, mutta yhteistä 
eurooppalaista järjestöä, joka koordinoisi elinten vaihtoa, ei ole olemassa,

J. katsoo, että kansalaisten tietoisuus ja käytännön myönteinen tieto ovat merkittävässä 
asemassa pyrittäessä lisäämään ihmisten halukkuutta luovuttaa elimiä,

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa "elinten luovutuksesta ja elinsiirroista: poliittiset 
toimet EU:n tasolla", sillä siinä ehdotetaan elinten luovutusta ja elinsiirtoja koskevia 
tulevia poliittisia toimia ja painopisteitä Euroopan tasolla;

2. odottaa komission direktiiviehdotusta, jossa olisi asetettava laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset elinten luovuttamiselle, hankinnalle, testaukselle, kuljetukselle ja 
jakelulle kaikkialla EU:ssa; korostaa kuitenkin, että tuleva lainsäädäntökehys ei saisi 
luoda kohtuutonta taakkaa jäsenvaltioille, eikä se saisi vaarantaa nykyisten hyvien 
toimintatapojen käyttöä; 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. panee merkille, että EU:ssa on suuria eroavuuksia elinten lähteissä (elävä vai kuollut 
luovuttaja), siinä, miten jäsenvaltiot ovat onnistuneet lisäämään luovuttajien määrää, ja 
laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä elinten luovuttamisen ja elinsiirtojen järjestelyt 
vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen; katsoo, että osa eroavaisuuksista selittyy kulttuurisilla, 
eettisillä, uskonnollisilla, historiallisilla ja yhteiskunnallisilla tekijöillä; huomauttaa 
kuitenkin, että ratkaisevan tärkeä tekijä vaikuttaa olevan se, miten koko luovutus- ja 
siirtoprosessi on järjestetty;
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5. korostaa tästä syystä, 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 psykologista ja 
organisatorista tukea yhdistettynä tehokkaaseen jakojärjestelmään;

6. kehottaa jäsenvaltioita maksimoimaan elinluovuttajien määrän ja perustamaan tehokkaita 
järjestelmiä luovuttajien kartoittamiseksi sekä edistämään elinten luovuttajien 
koordinointia eri puolilla Eurooppaa sijaitsevissa sairaaloissa; pyytää jäsenvaltioita 
selvittämään, miten voidaan edistää elinten luovuttamista elävien luovuttajien 
keskuudessa, ja arvioimaan nk. marginaalisilta luovuttajilta saatavien elinten käyttöä ja 
ottamaan tässä yhteydessä huomioon laatua ja turvallisuutta koskevat näkökohdat; 

7. ottaa huomioon, että bioteknologia saattaa tulevaisuudessa avata tutkijoille 
mahdollisuuden kasvattaa elimiä joko potilaiden omista tai luovuttajilta saaduista 
kudoksista; pyytää komissiota tukemaan kyseistä tutkimusta, sillä tutkimusta tekevät usein 
toimintaansa aloittelevat eurooppalaiset pienet ja keskisuuret biotekniikkayritykset 
jäsenvaltioissa vahvistetuissa kulttuurisissa ja eettisissä puitteissa; 

8. huomauttaa, että elimistä vallitseva pula ja elimillä käytävä kauppa ovat yhteydessä 
toisiinsa; korostaa, että kaikenlainen elinten kaupallinen hyödyntäminen, joka epää 
tasavertaiset mahdollisuudet saada elinsiirto, on epäeettistä, vastoin kaikkein 
yksinkertaisimpia inhimillisiä arvoja, rikkoo ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevaa 
yleissopimusta ja on kielletty Euroopan unionin perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti; 

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin siirtoelinmatkailun estämiseksi, 
myös laatimaan ohjeita köyhimpien ja haavoittuvimmassa asemassa olevien luovuttajien 
suojelemiseksi, jotta nämä eivät joutuisi elinkaupan uhreiksi, sekä hyväksymään toimia, 
jotka lisäävät laillisesti hankittujen elinten saatavuutta; pyytää komissiota edistämään 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen välityksellä yhteistä lähestymistapaa, jotta 
voidaan koota tietoa elinkauppaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, ja 
kartoittamaan suurimmat ongelmat ja mahdolliset ratkaisut; huomauttaa, että tätä varten 
on perustettava järjestelmä, joka takaa rajojen yli kulkevien ihmisestä peräisin olevien 
aineiden jäljitettävyyden ja luotettavuuden; 

10. kannattaa toimia 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;

11. panee merkille, että vaikka elinsiirtojen rekisteröinti on nykyään pakollista useissa 
jäsenvaltioissa ja lisäksi on olemassa joitakin vapaaehtoisia rekistereitä, kattavaa 
järjestelmää, jonka avulla voitaisiin kerätä tietoja erityyppisistä siirroista ja niiden 
tuloksista, ei ole olemassa; tukee voimakkaasti paitsi kansallisten rekistereiden 
perustamista elävistä luovuttajista myös siirron jälkeisiä tietoja sisältävän rekisterin 
perustamista;
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12. kehottaa komissiota helpottamaan elinsiirtoihin käytettävien ihmisistä peräisin olevien 
aineiden turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden hallinnoimista koskevien tärkeimpien 
teknisten ja eettisten vähimmäisvaatimusten kehittämistä, joita jäsenvaltiot voivat käyttää 
mallina; pyytää komissiota luomaan EU:n mekanismin, joka edistäisi jäsenvaltioiden 
koordinointitoimia elinten luovutuksen ja elinsiirtojen yhteydessä; 

13. katsoo, että jäsenvaltioiden yhteistyöstä, mitä ei korosteta riittävästi komission 
tiedonannossa, olisi hyötyä myös EU:n jäsenvaltioiden välisen elinten jakamisen 
mahdollisesti synnyttämän arvon muodossa; uskoo, että elinten jakamisesta voi olla 
erityisen paljon apua etenkin silloin, kun on kyse vaikeista siirtoprosesseista;

14. tunnustaa, että on olennaisen tärkeää parantaa elinten luovuttamisen ja elinsiirtojen laatua 
ja turvallisuutta; huomauttaa, että tämä vähentää siirrosta aiheutuvia riskejä ja vähentää 
tämän vuoksi kielteisiä vaikutuksia; tunnustaa, että laatua ja turvallisuutta koskevat toimet 
voisivat vaikuttaa elinten saatavuuteen ja päinvastoin; pyytää komissiota auttamaan 
jäsenvaltioita kehittämään valmiuksiaan laatia kansallisia säädöksiä ja sääntelykehys 
laadun ja turvallisuuden parantamiseksi;

15. huomauttaa, että kaikissa sairaaloissa, joissa voidaan luovuttaa tai siirtää elimiä, olisi 
otettava käyttöön laadun parantamista koskevia ohjelmia, joiden toteuttamisesta vastaavat 
tehohoidon asiantuntijat ja elinsiirtokoordinaattorit; 

16. korostaa, että terveydenhoitoalan ammattilaisten ja kansallisten viranomaisten toimiva 
yhteistyö on välttämätöntä ja synnyttää lisäarvoa; pyytää komissiota helpottamaan 
kansallisten elinsiirtojärjestöjen liittoutumista yhteen jäsenvaltioissa, jotta nämä voivat 
tehdä yhteistyötä lainsäädäntöä koskevalla sekä eettisellä ja teknisellä tasolla; myöntää, 
että elinsiirtolääketieteen alalla tulee tilanteita, joihin ei pystytä vastaamaan 
asianmukaisesti jäsenvaltioissa, joissa luovuttajia on rajallinen määrä; uskoo, että 
Euroopan tason yhteistyöstä voisi olla selkeää hyötyä erityisesti pienille jäsenvaltioille;

17. katsoo, että elinten luovuttamisen edistämiseksi tarvittaisiin kansainvälistä yhteistyötä, 
jotta luovuttajia saataisiin mahdollisimman paljon ja jotta kaikilla olisi tasavertaiset 
mahdollisuudet saada elinsiirto; kehottaa jäsenvaltiota edistämään kyseistä yhteistyötä 
aktiivisesti, jotta kansalaisten mahdollisuudet saada kyseistä hoitoa paranisivat; 

18. korostaa, että on tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta elinten luovutuksesta ja 
elinsiirroista, koska tämä voi helpottaa luovuttajien löytämistä ja näin parantaa elinten 
saatavuutta; korostaa, että ajatusta elinten luovuttamisesta olisi edistettävä eri 
väestöryhmien (esimerkiksi opiskelijoiden, teini-ikäisten ja nuorten aikuisten) 
keskuudessa; 

19. on vakuuttunut, että kansalaisten parempi tiedottaminen myös alue- ja paikallistasolla olisi 
erittäin tehokas keino parantaa elinten saatavuutta; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä osallistumaan ponnistuksiin kansalaisten tietoisuuden 
lisäämiseksi elinten luovuttamisen mahdollisuudesta ja ottamaan tässä yhteydessä 
huomioon kunkin jäsenvaltion kulttuuriset erityispiirteet; tunnustaa, että on tärkeää 
parantaa terveydenhoitoalan ammattilaisten viestintätaitoja esimerkiksi siten, että 
laaditaan tiedottamista koskevia ohjeita; katsoo, että asiantuntijoiden on suhtauduttava 
ammattitaitoisesti tiedotukseen ja tuettava sitä; katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
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huomiota sekä viestin sisältöön että parhaisiin keinoihin käsitellä kaikkein 
kiistanalaisimpia aiheita;

20. pyytää komissiota tukemaan elinten luovuttamista ja elinsiirtoja koskevaa tutkimusta yli 
kansallisten rajojen, jotta voidaan selvittää, miten etninen alkuperä, alkuperämaa, uskonto, 
koulutustaso sekä sosioekonominen asema vaikuttavat elinten luovuttamista koskeviin 
päätöksiin; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan nopeasti tutkimuksen 
tuloksista, jotta voidaan välittää tietoa kansalaisille ja muuttaa harhakäsityksiä; 

21. tunnustaa, että elinsiirtojen lopputuloksia olisi seurattava ja arvioitava; korostaa, että 
parhaiden mahdollisten tulosten saamiseksi olisi edistettävä yhteisiä menetelmiä kaikissa 
jäsenvaltioissa;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle ja 
jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PERUSTELUT

Elinsiirrossa on kyse elimen käytöstä hoitotarkoitukseen siten, että toimimaton elin korvataan 
luovuttajalta saatavalla elimellä. Onnistunut elinsiirto – edellyttäen, että seuranta järjestetään 
asianmukaisesti – voi palauttaa täysipainoisen ja terveen elämän vuosiksi ihmisille, jotka 
muutoin tarvitsisivat tehohoitoa, mikä on paitsi epämiellyttävää potilaille myös kuormittaa 
jäsenvaltioiden terveydenhoitojärjestelmiä ja potilaiden perheitä ja hoitajia. 

Vaikka ihmisten elinten käyttö elinsiirtoihin on lisääntynyt tasaisesti viime vuosikymmeninä 
kaikkialla Euroopan unionissa, siirtoelintä odottavia potilaita on enemmän kuin saatavilla 
olevia elimiä.  Länsi-Euroopassa on tällä hetkellä jonotuslistalla lähes 40 000 potilasta. 
Sydän-, maksa- tai keuhkosiirrännäisen odotusaikana kuolevuus on yleensä 15–30 prosenttia.

Laatu ja turvallisuus

Elinten käyttö hoidossa aiheuttaa riskin tautien siirtymisestä elimen vastaanottajaan. Tautien 
siirtymisriski koskee paitsi tarttuvia tauteja (virus-, bakteeri- ja sieni-infektiot, hi-virus (HIV), 
hepatiitti B (HBV), hepatiitti C (HCV)) myös pahanlaatuisia sairauksia, kuten erityyppisiä 
syöpiä.  

Luovuttajien testaaminen on tärkeää, jotta vastaanottajalle aiheutuva riski olisi 
mahdollisimman pieni. On olennaisen tärkeää, että luovuttajat seulotaan ja todetaan tautien 
siirtymisriskin olemassaolo tai sen puuttuminen.  Jotta luovuttajien turvallisuus voitaisiin 
taata tietyn vähimmäistason mukaisesti, olisi tehtävä vähintään tietyt tutkimukset. Jäsenvaltiot 
eivät kuitenkaan tätä nykyä ole yksimielisiä näistä testeistä.  

Mahdollisten luovuttajien arviointi ennen elinsiirtoa on olennainen osa moitteetonta 
elinsiirtoprosessia.  Toisin sanoen, luovuttajan soveltuvuus on olennainen ennakkoedellytys 
elimen luovuttamiselle. Tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu yksilöidä ne edellytykset, joiden 
täyttyessä luovuttaja on hylättävä; kartoittaa mahdolliset infektiot ja määrittää riskin suuruus, 
jotta voidaan vahvistaa strategiat elinsiirron jälkeisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Elävien ja 
kuolleiden luovuttajien seulonnassa olevat erot johtuvat pääasiassa siitä, että seulonta tehdään 
eri aikaan. Elävää luovuttajaa käytettäessä aktiivisessa vaiheessa oleva infektio voidaan hoitaa 
ja siirtää elinsiirtoa siihen saakka, kunnes infektio on parantunut.  Kuollutta luovuttajaa 
käytettäessä aikaa on yleensä muutama tunti. Luovuttajien soveltuvuuden arviointiperusteet 
olisi vahvistettava nykyisten hyväksyttyjen lääketieteellisten normien mukaisesti.  Potilaiden 
pitkän aikavälin seuranta ja valvonta elinsiirron jälkeen on myös välttämätöntä, jotta hoidon 
tuloksia voidaan arvioida parhaiten. Elinsiirron jälkeisten tulosten seuranta ja arviointi on 
ratkaisevan tärkeää, ja tästä syystä siinä olisi käytettävä yhteistä menetelmää, millä 
varmistetaan mahdollisimman korkeiden terveyttä ja turvallisuutta koskevien 
vähimmäisvaatimusten toteutuminen jäsenvaltioissa. 

Nykyään siirtoelimiä seurataan ainoastaan noin 9–12 kuukautta elinsiirron jälkeen. Elinsiirron 
tulosten arviointi olisi pidennettävä useaksi vuodeksi, jotta tuloksia voitaisiin arvioida 
parhaiten sekä kliinisin että taloudellisin perustein.
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Siirtoelinten puute

Vakava puute elinten luovuttajista on edelleen elinsiirtojen alalla suurin haaste, johon EU:n 
jäsenvaltioiden on vastattava. Pidentyvät jonotuslistat ovat vakava ongelma. Yli 
40 000 potilasta odottaa tällä hetkellä siirtomunuaista Länsi-Euroopassa. Jonotuslistat ovat 
pidentyneet kaikissa EU-maissa sekä muualla maailmassa. Vaikka luovuttajia saadaan koko 
ajan lisää, jonotuslistojen ja jonotusaikojen lyhentäminen on vaikeaa. 

Elinluovuttajien määrän lisäämisessä tehokkaaksi on havaittu järjestelmä, jolla voidaan 
kartoittaa henkilöt, jotka voisivat kuoltuaan luovuttaa elimiä, kunhan kaikki suostumusta 
koskevat jäsenvaltion pakolliset vaatimukset on täytetty. Siirtoelimen soveltuvuuden arviointi 
on monivaiheinen prosessi, jossa keskitytään a) määrittämään, kuinka suuri tartuntatautien tai 
neoplastisten tautien siirtymisriski voidaan hyväksyä tai ei voida hyväksyä, b) vahvistamaan 
riskinarviointiprosessin käytännön vaiheet, siten että kussakin tapauksessa otetaan huomioon 
kyseessä oleva tartuntatauti, vastaanottajan yksilöllinen tilanne suhteessa tarttuvaan tautiin 
sekä käytettävissä olevat taudin ehkäisy- ja hoitokeinot. 

Toinen merkittävä keino luovuttajakannan laajentamiseksi on pohtia, miten voitaisiin lisätä 
eläviltä luovuttajilta pyyteettömästi saatavia elinluovutuksia. Siirtoelintä odottavien potilaiden 
sairastuvuus ja kuolleisuus edellyttää, että harkitaan tarkkaan sellaisia mahdollisia luovuttajia, 
joita ei tavallisesti pidettäisi ihanteellisina ehdokkaina tähän. Näitä kutsutaan marginaalisiksi 
luovuttajiksi (tämä mahdollistaa esimerkiksi hi-positiiviselta potilaalta saadun elimen siirron 
toiseen hi-positiiviseen potilaaseen). Laajennettaessa luovuttajakantaa tällä tavalla joudutaan 
tilanteeseen, jossa hylkimisreaktion ja siirretyn elimen toiminnan vähittäisen heikkenemisen 
todennäköisyys kasvaa. On olennaisen tärkeää tukea menetelmiä, joilla estetään ja hoidetaan 
siirtoelinten hylkimistä, jotta lääkärit voivat käyttää luottavaisin mielin marginaalisten 
luovuttajien kantaa. Mahdollisten luovuttajien kartoittamisesta vastaavien 
terveydenhuoltoalan työntekijöiden koulutus ja työhönotto on myös osoittautunut 
hyödylliseksi, ja sitä on tuettava aina resurssien riittäessä. Bioteknologia tarjoaa jo ratkaisuja, 
esimerkiksi hylkimistä vähentäviä hoitoja, mikä puolestaan lisää saatavilla olevien elinten 
määrää, sillä lääkärit pystyvät hoitamaan hylkimisreaktiota tai jopa estämään sen. Tämä 
puolestaan auttaa laajentamaan marginaalisten luovuttajien kantaa, sillä se vähentää 
marginaalisilta luovuttajilta saataviin elimiin liittyvää riskiä. On mainitsemisen arvoista, että 
bioteknologia saattaa tulevaisuudessa avata tutkijoille mahdollisuuden kasvattaa elimiä 
olemassa olevista kudoksista, joko potilaiden omista kudoksista (autologinen luovutus) tai 
luovuttajilta saaduista kudoksista (allogeeninen luovutus). Kyseistä tutkimusta tekevät usein 
toimintaansa aloittelevat eurooppalaiset pienet ja keskisuuret biotekniikkayritykset, ja työtä 
sen edistämiseksi olisi tuettava kaikissa mahdollisissa tilanteissa jäsenvaltioissa vahvistetuissa 
kulttuurisissa ja eettisissä puitteissa.

Organisatoriset näkökohdat

Organisatoriset järjestelmät vaikuttavat paitsi siirtoelinten laatuun ja turvallisuuteen myös 
niiden saatavuuteen. Jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroavuuksia elinten luovutuksessa 
ja elinsiirroissa. Erilaiset organisatoriset järjestelmät Euroopassa ovat tulosta erilaisesta 
lähtötilanteesta ja historiasta. Maiden väliset vertailut osoittavat, että kansallinen 
elinluovutusten lopullinen osuus ei aina vastaa sitä prosenttiosuutta väestöstä, joka on 
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aiemmin ilmoittanut olevansa valmis elinluovutukseen. Tämä osoittaa selvästi tehokkaan 
elinsiirtojärjestelmän merkityksen, jotta varmistetaan, että elinluovutukseen halukkaiden 
ihmisten elimet saadaan käyttöön.

Alalla toteutettavat toimet edellyttävät riittävän elinsiirtojärjestelmän vakiinnuttamista 
kansallisella tasolla.  Järjestelmä tarvitsee asianmukaisen lainsäädäntökehyksen, joka ei saa 
perustua markkinoiden tarpeisiin, sekä hyvän teknisen lähestymistavan ja organisatorista 
tukea. Toimivaltaisten viranomaisten asema organisatorisessa järjestelmässä on keskeinen.  
Viranomaisten on taattava perusvaatimusten noudattaminen sekä elinluovutusten ja -siirtojen 
organisointi. Olisi käytettävä ja tuettava tehokkaimpia organisatorisia järjestelmiä.  

Kuten edellä mainittiin, elinsiirtoihin kohdistuu ajallisia paineita. Koko prosessi elimen 
hankinnasta sen siirtoon olisi saatava päätökseen muutamassa tunnissa (elimen 
elinkelpoisuuden säilyttämiseksi).  Lisäksi siirtoelimen luovuttajan on oltava yhteensopiva 
vastaanottajan kanssa.  Tämän vuoksi organisatorinen rakenne on keskeinen tekijä elinten 
luovutus- ja siirtojärjestelmissä. Toimiva jakojärjestelmä on keskeisen tärkeä osana 
organisatorista järjestelmää, ja siinä on otettava huomioon lyhyt aika, jona elimet voidaan 
säilyttää, sekä tarve varmistaa, että elin osoitetaan sopivimmalle vastaanottajalle ennalta 
määritettyjen perusteiden mukaisesti.

Kansalaisten tietoisuus

Myös yleisellä tietoisuudella ja mielipiteellä on tärkeä asema elinluovutusten lisäämisessä. 
Elinten luovutus ja elinsiirto ovat lääketieteellisiä hoitoja, jotka edellyttävät yhteiskunnan 
täysimääräistä osallistumista niiden kehittämiseen. Alaan liittyy paljon monimutkaisia ja 
arkaluonteisia eettisiä kysymyksiä, ja on käynyt selväksi, että monia näistä kysymyksistä 
käsitellään eri tavoin eri maissa vallalla olevista arvoista ja uskomuksista riippuen. Näiden 
erilaisten arvojen ja huolenaiheiden olisi jatkossakin oltava kansallisia kysymyksiä, ja niitä 
olisi käsiteltävä kansallisella tasolla. Yleisen luovutushalukkuuden lisäämistä voidaan tukea 
lisäämällä terveydenhuoltoalan työntekijöiden ja tiedotusvälineiden tietoja elinsiirtoihin 
liittyvistä kysymyksistä.  Jatkuvan valistuksen olisi oltava keskeisellä sijalla kaikissa 
viestintästrategioissa.  Ihmisiä olisi kannustettava puhumaan elinluovutuksesta ja 
ilmoittamaan halukkuudestaan omaisille.  Perheenjäsenten kesken asiasta keskustelemisen ja 
elinluovutushalukkuuden välillä on voimakas positiivinen korrelaatio.

Toisin sanoen, kansalaisten tietoisuutta on lisättävä mahdollisimman paljon paitsi siten, että 
tarjotaan asianmukaista tietoa pyynnöstä, myös levittämällä tietoa laajasti paikallisille, 
alueellisille ja keskusyhteisöille jäsenvaltioissa, esimerkiksi (mutta ei ainoastaan) kouluille, 
sairaaloille, sosiaalikeskuksille, monitoimitaloille ja kirkoille. Lisäksi, kun otetaan huomioon 
todisteet, että ihmisten valmius elinten luovuttamiseen kasvaa, jos he ovat keskustelleet 
asiasta ensin perheidensä kanssa, luovuttajien ja potentiaalisten luovuttajien perheille olisi 
tarjottava kattavaa tietoa. 
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Muut asiat

* Koordinointi- ja muut toimet

Kun otetaan huomioon, että elinten välitystä ei koordinoida Euroopan laajuisesti, on 
olennaisen tärkeää, että jäsenvaltioiden välisiä nykyisiä elinten välitystä koskevia järjestelyjä 
lujitetaan ja koordinoidaan yksilöidymmin, jotta voidaan vastata kansallisiin tarpeisiin ja 
lisätä kyseisen välityksen tehokkuutta. Nykyisiä käytäntöjä ei saisi vaarantaa eikä 
hallinnollista taakkaa saisi lisätä. 

* Pyyteettömyys 

Pyyteettömyyden on oltava elinten luovuttamisen ja elinsiirtojen tärkein osatekijä. Tästä 
syystä komission tiedonannossa käytetty taloudellinen terminologia ei ole sopiva, erityisesti 
kun otetaan huomioon periaate, että ihmiskehoa ei voi kaupallistaa.  Tämän vuoksi käytetyt 
ilmaisut eivät missään olosuhteissa saa antaa ymmärtää, että elimiä voidaan kohdella 
hyödykkeinä sisämarkkinoilla. 

Periaate, että ihmiskehoa ja sen osia ei voi kaupallistaa, on ilmaistu erikseen Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdassa. Komission tiedonannossa tämä periaate 
mainitaan ainoastaan elinkaupan yhteydessä. Tästä syystä on mielestämme ratkaisevan 
tärkeää korostaa, että kyseistä perusperiaatetta sovelletaan myös omien elinten 
luovuttamiseen. 

Elinten luovuttamiseen liittyvien eettisten näkökohtien olisi jatkossakin kuuluttava 
jäsenvaltioiden toimivaltaan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

* Elinkauppa 

Kun otetaan huomioon elimillä käytävästä kaupasta saatavilla olevat tiedot ja nopeasti 
kehittyvästä siirtoelinkaupasta ja -matkailusta saadut todisteet, on ehdottoman tärkeää, ettei 
elinkauppaa aliarvioida ja pidetä toissijaisena asiana. On tunnustettava, että elinkaupan syynä 
on yhdistelmä, jonka muodostavat köyhyys ja toivottomuus sekä halu ansaita elanto, ja 
toisaalta korruptio ja rikollisten häikäilemättömyys, talouden maailmanlaajuistuminen sekä 
ihmisten hyväksikäyttö. Monissa tapauksissa idästä tulevista ihmisistä tulee valitettavasti 
sairaiden länsimaalaisten varaosia.

On pyrittävä tekemään yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen (esimerkiksi Europolin ja 
Interpolin) kanssa, jotta voidaan torjua elimillä käytävää kauppaa EU:ssa ja sen rajojen 
ulkopuolella. Toimintalinjojen muutokset eivät saisi luoda uusia esteitä EU:n laajuiselle 
yhteistyölle ja muiden kansainvälisten ja eurooppalaisten järjestöjen kanssa tehtävälle 
yhteistyölle siellä, missä sitä halutaan. 
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