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Sisältö

• Uusi kudoslaki
• Mitä tarkoittaa käytännössä?
• Paired exchange
• Anonyymit luovuttajat
• Muita käytännön muutoksia

• Mikä ei muutu?



Vanha kudoslaki

• Rajoitti tarjoutuvia eläviä 
luovuttajia
• Toisaalta:
• 1. siirto puolisolta 2014
• 1. siirto isovanhemmalta 2018



Uuden kudoslain taustoja

• V. 2015 käynnistettiin hanke kudoslain muuttamiseksi
• Laki ei rajoita eläviä luovuttajia muissa pohjoismaissa, eikä useimmissa Euroopan 

maissa
• Munuais-, maksa-, ja elinsiirtopotilaiden tukiryhmä eduskunnassa käynnisti 

prosessin
• Pj. kansanedustaja Sari Tanus (kd)
• Munuais- ja maksaliitto keskeisessä roolissa

• Kirjallinen kysymys hallitukselle v. 2016
• Lakialoite v. 2016

• >100 kansanedustajaa allekirjoittajana
• Lakiesitys eduskunnalle 4/2018

• Uhkasi jäädä Sote-asioiden jalkoihin



Uuden kudoslain taustoja

• Eduskunta hyväksyi uuden kudoslain 15.1.2019
• Voimaan 1.3.2019 alkaen
• Asetus 5/2019



Uusi kudoslaki 1.3.2019 alkaen

4 § (8.2.2019/202)
Uusiutumattoman elimen tai kudoksen luovuttaminen
Täysi-ikäinen henkilö, joka kykenee päättämään hoidostaan, saa luovuttaa uusiutumattoman elimen tai 
uusiutumatonta kudosta sukulaisensa tai muun läheisensä sairauden tai vamman hoitoa varten. Jos 
vastaanottajan sukulainen tai muu läheinen ei sovellu luovuttajaksi, elimen tai kudoksen saa luovuttaa 
myös muu siihen sopiva täysi-ikäinen henkilö, joka kykenee päättämään hoidostaan.

Luovuttajan sopivuuden arvioimiseksi hänelle tulee tehdä terveydenhuollossa tutkimukset ja 
selvitykset, joiden tarkoituksena on varmistaa luovutuksen turvallisuus sekä sen vapaaehtoisuus ja se, 
että luovutukseen ei liity taloudellisen edun hankkimista tai tarjoamista. Edellä tarkoitettuja 
vapaaehtoisuuteen ja mahdolliseen taloudelliseen etuun liittyviä tutkimuksia tai selvityksiä suorittanut 
henkilö ei saa osallistua elimen tai kudoksen irrottamisesta päättämiseen.

Elimen tai kudoksen irrottamiseen tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010101


Kuka voidaan hyväksyä luovuttajaksi?

• Kuka vaan täysi-ikäinen, joka kykenee 
päättämään hoidostaan
• Ystävä
• Kauempi sukulainen
• Anonyymi luovuttaja
• Kidney Exchange programs

• Ensimmäinen ystävältä tehty 
munuaisensiirto 2019
• Ensimmäinen anonyymi luovuttaja 

käsittelyssä juuri nyt



Paired exchange – Kidney exchange programs

• Pohjoismainen yhteistyö tuttua - Scandiatransplant
• ScandiaTransplant kidney Exchange Program (STEP) 
• Ensimmäinen 3 parin ketju Ruotsissa syksyllä 2018
• Ensimmäinen altruistisesta luovuttajasta alkanut 3 parin ketju Ruotsissa 2019
• Ensimmäiset STEP- järjestelmän algoritmin mahdollistamat siirrot lokakuussa 2019

• European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes
(ENCKEP)
• Alankomaissa 5% elävän luovuttajan siirroista vaihto-ohjelmien kautta (n. 20 / vuosi)
• UK:ssa 40-50 vaihtoa vuosittain

• USA:ssa 20% elävän luovuttajan siirroista paired exchange – rekisterien 
kautta
• Ainakin kolmen eri tason rekisterejä (paikalliset, alueelliset, maanlaajuiset)



Anonyymi luovuttaja

• Altruistinen luovuttaja = anonyymi luovuttaja = nondirected donor = 
laupias samarialainen- luovuttaja
• ”Nondirected anonymous donor” tarkin termi
• Psykiatrinen arvio ja huolellinen haastattelu ja informointi oleellista
• Anonymiteetti säilytetään mahdollisimman hyvin
• Postoperatiivinen hoito eri osastoilla

• Munuainen joko siirtolistalle tai ketjun käynnistämiseksi STEP-
ohjelmasta



Kenelle siirto STEP- ohjelman kautta?

• Potilas tarvitsee munuaisensiirron
• Tarjoutuu lääketieteellisesti hyväksytty elävä luovuttaja, jonka 

munuainen ei sovi vastaanottajalle
• Leukosyyttien ristikoe positiivinen
• Korkeatasoinen luovuttaja-spesifinen HLA- vasta-aine
• Veriryhmien epäsopivuus ja liian korkea isoagglutiniini- tiitteri

• Vain yksittäisiä potilaita Suomessa jatkossakin



Miten STEP toimii käytännössä?
• Kun pari tiedossa, tiedot syötetään Scandiatransplantin järjestelmään

• HLA-tyyppi ja HLA- vasta-aineet
• Määritellään ehdot, minkälainen munuainen hyväksytään 

• ”acceptable mismatches”
• Veriryhmä
• Muita ehtoja

• ”Match run” neljä kertaa vuodessa
• Potilaat ovat aivokuolleiden siirtolistalla aktiivisina, otetaan pois vasta jos tulee osuma STEP- järjestelmästä
• Kyseessä olevat keskukset varmistavat keskenään, että luovuttajat ja vastaanottajat ovat hyväksyttäviä
• Tehdään ristikokeet
• Siirto pyritään tekemään 3kk kuluessa

• Odotusaika siirtoon 6-12kk
• Jos korkea PRA, sopivan siirteen löytyminen epätodennäköistä myös STEP- järjestelmän kautta

• Leikkaukset samanaikaisesti
• Munuainen matkustaa reittilennolla
• <8h kylmäiskemia-aika tavoitteena

• Pareja tällä hetkellä n. 10-15 koko Skandinaviassa



Mitä muuta kudoslaki muuttaa?

• Asetuksessa määritelty tarkemmin esitutkimuksista
• Määrämuotoinen psykiatrin lausunto, tarvittaessa myös psykologin 

arvio
• Entistä suurempi huomio vapaaehtoisuuden varmistamiseen, ja siihen ettei 

luovutukseen liity taloudellisen edun tavoittelua

• Lupahakemusdokumentit viranomaisille tarkentuneet
• Luovuttajan informointi riskeistä pitää kirjata jo lähetevaiheen asiakirjoihin
• Anonyymit luovuttajat ja ei-sukulaiset käsitellään hieman eri lomakkeilla





Luovuttajan riskit?

• Riskilaskureita: 
• Grams ME et al, Kidney-failure risk projection for the living kidney-donor

candidate. NEJM 2016:
• http://www.transplantmodels.com/esrdrisk/

• Ibrahim HN, et al: Renal function profile in white kidney donors: The first 4 
decades. J Am Soc Nephrol, 2016

http://www.transplantmodels.com/esrdrisk/


Mitä kudoslaki ei muuta?

• Eläviä luovuttajia tarvitaan lisää!



Elävien luovuttajien lisääminen?

Transplant Newsletter 2018



Elävät luovuttajat vuosittain Suomessa
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Suurin osa luovuttajista on kuitenkin 
lähiomaisia jatkossakin!
• Hollannissakin 70% 

luovuttajista niitä, jotka 
kelpasivat vanhan kudoslain 
aikaan 
• Koko Eurotransplantin

alueella 84%

Eurotransplant, Annual Report 2016



Lopuksi

• Kudoslaki on muuttunut keväällä 2019
• Mahdollistaa yhä useamman toimimisen munuaisluovuttajana
• Ystävä
• Paired exchange
• Anonyymit luovuttajat

• Suurin osa luovuttajista jatkossakin perheenjäseniä ja lähiomaisia



Elinsiirtorekisterin hajautettu seuranta tulee




