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Valtioneuvoston asetus
ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneu-

voston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun

valtioneuvoston asetuksen (594/2001) 2 ja 3 § seuraavasti:

2 §
Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen, joka koskee uusiutumattoman elimen tai ku-

doksen irrottamista 18 vuotta täyttäneestä täysivaltaisesta luovuttajasta, on liitettävä:
1) selvitys siitä, että luovuttajalle on selostettu toimenpiteen merkitys ja vaikutukset

hänelle itselleen ja vastaanottajalle sekä se, että hän voi perua luovutukseen antamansa
suostumuksen ilman syytä milloin tahansa ennen irrotusta;

2) luovuttajan allekirjoittama kirjallinen suostumus irrottamiseen;
3) psykiatrian erikoislääkärin lausunto, josta tulee käydä selville luovuttajan psyykki-

nen terveydentila ja sopivuus luovuttajaksi mukaan lukien se, että luovutus tapahtuu va-
paaehtoisesti ja ettei siihen liity taloudellisen edun hankkimista tai tarjoamista;

4) irrottamisesta päättävän erikoislääkärin lausunto, josta tulee käydä selville luovutta-
jan terveydentila ja sopivuus luovuttajaksi;

5) vastaanottajaa hoitavan erikoislääkärin lausunto, josta tulee käydä selville vastaan-
ottajan terveydentila, elinsiirron merkitys sairauden hoitokeinona ja vastaanottajan sopi-
vuus elinsiirtoon;

6) selvitys luovuttajan ja vastaanottajan välisestä mahdollisesta sukulaisuussuhteesta,
muusta yhdyssiteestä tai muusta luovutuksen tyypistä; jos luovuttaja ei ole vastaanottajan
sukulainen tai muu läheinen, selvityksestä tulee ilmetä myös, miksi sukulainen tai muu lä-
heinen ei sovellu luovuttajaksi;

7) selvitys elimestä tai kudoksesta, joka aiotaan irrottaa.

3 §
Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen, joka koskee uusiutuvan kudoksen tai uusiu-

tuvan elimen osan irrottamista alaikäisestä tai vajaakykyisestä luovuttajasta, on liitettävä:
1) selvitys siitä, että huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle ja luovuttajalle, sikäli

kuin se luovuttajan ikään ja kehitystasoon nähden taikka muutoin on mahdollista, on se-
lostettu toimenpiteen merkitys ja vaikutukset luovuttajalle ja vastaanottajalle, sekä selvi-
tys siitä, että luovutukseen suostumuksen antavalle on selostettu, että hän voi perua anta-
mansa suostumuksen ilman syytä milloin tahansa ennen irrotusta;

2) selvitys siitä, että luovuttajalle, sikäli kuin se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa näh-
den taikka muutoin on mahdollista, on selostettu, että hän voi kieltäytyä luovutuksesta il-
man syytä milloin tahansa ennen irrotusta, sekä selvitys edellä tarkoitetun luovuttajan
mielipiteestä;
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3) huoltajan tai muun laillisen edustajan allekirjoittama kirjallinen suostumus irrotta-
miseen;

4) tarvittaessa selvitys laillisesta edustajasta;
5) erikoislääkärin lausunto luovuttajan kehitysasteesta ja terveydentilasta sekä sopi-

vuudesta luovuttajaksi;
6) tarvittaessa lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian tai psykiatrian erikoislääkärin lau-

sunto luovuttajan psyykkisestä terveydentilasta ja sopivuudesta luovuttajaksi mukaan lu-
kien siitä, että luovutus tapahtuu vapaaehtoisesti ja ettei siihen liity taloudellisen edun
hankkimista tai tarjoamista;

7) jos hakemukseen ei liitetä 6 kohdassa tarkoitettua lausuntoa, selvitys siitä, että luo-
vutus tapahtuu vapaaehtoisesti ja ettei siihen liity taloudellisen edun hankkimista tai tar-
joamista;

8) selvitys irrottamisen erityisestä syystä; selvityksestä tulee käydä ilmi vastaanottajan
sairaus ja hoitomahdollisuudet sekä sukulaisuussuhde luovuttajaan;

9) selvitys siitä, mitä uusiutuvaa elintä tai kudosta aiotaan irrottaa.
————

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.
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