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Munuaissiirroista lähes 10 % kuuluu elinkaupan piiriin

Elinkauppa

L

Elinkauppa on herättänyt länsimaissa kiin
nostusta, kun siirteen saajana on ollut oman
maan kansalainen tai kun elinsiirteitä on otet
tu Kiinassa kuolemaantuomituilta vangeilta
(3). Länsimaalainen potilas matkustaa mu
nuaissiirtoon tyypillisesti johonkin kehittyvään
maahan, jonne kirurgit tulevat toisesta maasta,
elimen luovuttaja kolmannesta ja välittäjä nel
jännestä maasta (KUVA). Yhdysvalloissa ja Ka
nadassa on ollut jopa vakuutusyhtiöitä, jotka
ovat korvanneet elinkaupan piiriin kuulunei
den munuaissiirtojen kustannukset. Valtaosa
elinkaupasta tapahtuu kuitenkin maan sisällä
eri sosiaaliryhmien välillä. Vaikka valtaosa siir
roista koskee munuaissiirtoja, myös maksan
siirtoja on tehty kuolemaantuomituilta sekä
pienessä määrin maksan osasiirtoina eläviltä

ääkäriys ei suojaa rikoksenteolta, ja po
tilaan rooliin kuuluu usein syvä huoli
omasta terveydestä. Kun tähän lisätään
vielä hoidon saatavuuden ongelma, päästään
otsikonmukaiseen aiheeseen, elinkauppaan.
Maailmassa tehdään vuosittain vajaat 120 000
elinsiirtoa, ja tämän määrän on arvioitu tyydyt
tävän alle kymmenesosan tarpeesta (1). Suurin
osa ilman siirtoa jäävistä on kehittyvien maiden
asukkaita, mutta myös kehittyneissä maissa
tarve ylittää merkittävästi tarjonnan. Tämä on
johtanut elinkauppaan ja elinsiirtoturismiin.
On arvioitu, että jopa 10 % kaikista munuais
siirroista kuuluu elinkaupan piiriin (2, 3). Toi
mintaa on verrattu rahanpesuun, ja siinä on
arvioitu liikkuvan rahaa 550–1 100 miljoonaa
euroa vuosittain.
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KUVA. Elinkauppa on voitu järjestää niin, että potilas, elinluovuttaja, kirurgit ja välittäjä tulevat eri maista ja
matkustavat vielä viidenteen maahan, jossa leikkaus tehdään.
= Artikkeli on avoin kaikille
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Miksi elinkauppa pitää kieltää? Elinkaupas
luovuttajilta, jolloin luovuttajan terveysriskit
ta saatujen siirteiden ennuste on selkeästi hei
ovat merkittäviä.
Elinkauppaa on harjoitettu pääasiassa kehit kompi ja virusinfektioiden riski suurempi kuin
tyvissä maissa kuten Kiinassa, Intiassa, Pakis samassa maassa virallisten organisaatioiden
tanissa, Filippiineillä ja Egyptissä mutta aiem puitteissa tehtyjen siirtojen (8, 9). Munuais
min myös Euroopan lähialueilla. Esimerkiksi luovuttajan saama palkkio Intiassa on ollut kes
Israelissa kuolleiden elinluovuttajien määrä on kimäärin alle 1 000 euroa, toisinaan huomat
ollut hyvin pieni ja potilaat ovat hakeutuneet tavasti vähemmän, kun siirteen vastaanottaja
munuaissiirtoon muualle. Kosovossa pidätet maksaa elimestä tavallisesti 25 000 euroa (10).
tiin laittomia elinsiirtoja tehnyt ryhmä 2008, Palkkio on ollut usein luvattua pienempi tai
ja myös Turkki on ollut merkittävässä roolissa jäänyt kokonaan saamatta tai maksettu vasta,
kun elinluovuttaja on esimerkiksi rekrytoinut
elinkaupassa.
Vaikka kaikissa maissa Irania lukuun otta toimintaan kaksi uutta luovuttajaa (11). Pakis
matta elinkauppa on kielletty, lakia on kierret tanilaisessa 239 potilaan tutkimuksessa 90 %
ty monin tavoin ja usein myös viranomaisten munuaisluovuttajista oli paperittomia siirtolai
myötävaikutuksella. Ei ole myöskään ollut sia ja 70 % orjatyössä (12). Intialaisessa tutki
muksessa 98 %:lla syynä
välineitä puuttua rajat ylit
oli perheen velka (13).
tävään toimintaan lainsää
Elinluovuttajat ovat tavalli
dännön keinoin, ennen
Elinkauppa
sesti kouluttamattomia, tu
kuin ongelmaan havahdut
Ihmisen elinten kaupallinen käyttö
levat maaseudun köyhistä
tiin toden teolla vuonna
ja kaikki laittomaan elinsiirtoon
oloista ja ovat tietämättö
2008. Tällöin 154 valtion ja
liittyvä toiminta.
miä leikkaukseen liittyvistä
erilaisten yhteisöjen edus
Elinsiirtoturismi
riskeistä, ja heitä voidaan
tajat laativat julkilausuman
Matkustaminen toiseen maahan
painostaa elinluovutuksiin
Istanbulissa (4). Tämän ja
monin keinoin. Leikkauk
usean maan omien säädös
elinsiirtoon, joka tehdään maksua
seen liittyviä ongelmia on
ten tarkentamisen seurauk
vastaan.
paljon, eikä luovuttajien
sena tilanne on korjaantu
terveydentilaa seurata lain
nut sekä Euroopassa että
Israelissa, jossa myös kuolleiden luovuttajien kaan. Elinluovutuksella on ollut pitkäaikaisia
määrä on voimakkaassa kasvussa. Viime vuon haittoja luovuttajan terveyteen, talouteen sekä
na 14 maata allekirjoitti Santiago de Compos psykososiaaliseen elämään (2, 3, 10). Luovutta
telassa Espanjassa Euroopan neuvoston laati jista 88 % ilmoitti vuoden kuluttua leikkaukses
man konvention, joka kriminalisoi elinkaupan ta, ettei taloudellinen tilanne ollut kohentunut
ja kaiken siihen liittyvän toiminnan, tosin jo (12).
Voiko elinkauppaa tapahtua Suomessa?
kaisen maan oman lainsäädännön puitteissa (5,
6). Allekirjoittajamaat lisääntyvät tasaisesti, ja Suomeen on saapunut yksin tänä vuonna yli
30 000 pakolaista, joista osa päätyy paperitto
myös Venäjä on liittynyt ryhmään.
Miksi elinkauppa sitten pitäisi kieltää? Eikö miksi. Maahan tulleet munuaisten vajaatoimin
kyseessä ole tyypillinen win-win-tilanne, jossa taan sairastuvat pääsevät kyllä dialyysihoitoon
hyötyvät, potilaat, luovuttajat ja vakuutusyh Suomessa, mutta elinsiirtolistalle päästäkseen
tiöt? Kun Iranissa otettiin käyttöön ainoana potilaan tulee olla kirjoilla Suomessa. Koska
maana maailmassa elinluovuttajan korvaus- ja nykyinenkin siirteen odotusaika on yli vuoden,
elinikäinen vakuutusjärjestelmä vuonna 1999, paineet dialyysihoidossa olevan siirtolaisen
munuaissiirtojonoista päästiin kokonaan (7). hakeutumisesta laittoman munuaissiirtotoi
Elinluovuttaja saa Intiassa vuosipalkan verran minnan piiriin voivat kasvaa kestämättömiksi.
korvausta menetetystä munuaisesta. Vakuu Koska laittomankin siirteen saaneita seurataan
tusyhtiöt säästävät, koska kalliskin toimiva mu ja hoidetaan kuten muitakin elinsiirtopotilaita,
nuaissiirre tulee dialyysihoitoa edullisemmaksi. siirteen saaneet ovat yleensä viranomaisten tie
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dossa. Suomesta muualle munuaissiirtoon läh
teneitä on ollut alle kymmenen.
Koska elinsiirteen luovuttaminen on arvokas
ja kunnioitettava tapahtuma ja elämää pelastava
hoitomuoto, sen ei soisi tahriintuvan elinkau
pan myötä. Elinkaupassa ei ole kyse pelkäs
tään kysynnän ja tarjonnan epäsuhdasta vaan
ihmisen perusoikeuksien rikkomisesta. Tämän
tunnustaminen on oleellista ongelman kitke
miseksi, jonka tae on luotettava, läpinäkyvä ja
tehokas kansallinen elinsiirtotoiminta (4).
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