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KESKEISET MUUTOSEHDOTUKSET 
 
 

DIREKTIIVIMUUTOS (KOMISSION DIREKTIIVI 2012/39/EU) 
 

EU:n jäsenvaltioiden on saatettava komission direktiivin 2012/39/EU noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17.6.2014 
mennessä. Tämän vuoksi Fimean määräyksen 3/2012 liitettä III sukusolujen luovuttajien 
valintakriteereistä ja pakollista laboratoriotutkimuksista on tarkoitus muuttaa seuraavasti: 
 
- Kun on kyse puolisoiden välisestä luovutuksesta (muuta kuin välitöntä käyttöä 

varten), verinäytteet infektiotestejä varten tulee ottaa enintään 3 kk ennen 
sukusolujen ensimmäistä luovutusta, ja tulokset ovat voimassa enintään 24 kk 
edellisestä näytteenotosta. 

 
Komission direktiiviä 2006/17/EY muutettiin samalla myös siten, että HTLV-I-vasta-
ainetutkimukset on tehtävä luovuttajille, jotka asuvat alueilla tai tulevat alueilta, joilla 
taudin esiintyvyys on korkea, tai joiden seksikumppanit tai vanhemmat ovat kotoisin 
kyseisiltä alueilta. Korkean ilmaantuvuuden käsite (high-incidence) korvattiin siis 
korkean esiintyvyyden käsitteellä (high-prevalence). Ilmaantuvuus kuvaa todennettujen 
tartuntojen määrää, kun taas esiintyvyydellä tarkoitetaan tartuntojen määrää tietyssä 
väestössä. Koska komission direktiivin 2006/17/EY ja Fimean määräyksen 3/2012 
suomenkielisissä käännöksissä käytetään jo käsitettä esiintyvyys, muutostarve koskee 
tältä osin vain ruotsinkielistä käännöstä. 
 
KANSALLISET TIUKENNUSEHDOTUKSET 

 
Uuteen määräykseen esitetään seuraavaa kansallista tiukennusta ihmiskudoksien ja -
solujen luovuttajien testausta koskeviin teknisiin vaatimuksiin: 
 
Kaikki allogeeniset luovuttajat tulee testata sekä serologisesti (HIV, HBV, HCV, syfilis) 
että nukleiinihappoamplifikaatiotestien (HIV, HBV, HCV) avulla, jos luovuttajaa ei voida 
testata uudelleen serologisesti (HIV, HBV, HCV) kuuden kuukauden päästä 
luovutuksesta. 
 
Muutokset ovat kansallisia tiukennuksia suhteessa komission direktiiviin 2006/17/EY 
(sellaisena kuin sitä on muutettu komission direktiivillä 2012/39/EU), jossa vastaavia 
nukleiinihappoamplifikaatiotestausta koskevia vaatimuksia ei ole. Nämä kansalliset 
tiukennusehdotukset ovat käyneet läpi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY (muut. 98/48/EY) mukaisen ilmoitusmenettelyn. 
 
Tiukennukset koskisivat siis allogeenisiä luovuttajia, joiden kohdalla mahdollisuutta 
uusintanäytteen ottoon ei ole (esimerkiksi kuolleet luovuttajat). Muutokset lisäisivät 
kudoksien ja solujen laatua ja turvallisuutta (nukleiihinihappoamplifikaatiotestin avulla 
voidaan paremmin osoittaa tuoreet tartunnat, joita serologiset testit eivät vielä havaitse) 
ja olisivat linjassa verenluovuttajilta vaadittavien infektiotestien kanssa. 
Nukleiihinihappoamplifikaatiotestit ovat jo käytössä useissa kudoslaitoksissa. 
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NYKYINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 
 

Kudoslaitosten toimintaa säädellään lailla ihmisen elimien, kudoksien ja solujen 
lääketieteellisestä käytöstä (101/2001), sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
(1302/2007), Valtioneuvoston asetuksella (594/2001) ja Fimean määräyksellä (3/2012). 
Kudoslaitostoimintaa koskevat EU-direktiivit (2004/23/EY, 2006/17/EY, 2006/86/EY) on 
pantu täytäntöön näillä säädöksillä. Lapsettomuushoitoja antavien kudoslaitosten 
toimintaan sovelletaan näiden  lisäksi myös hedelmöityshoitolakia (1237/2006) ja 
hedelmöityshoitoasetusta (825/2007). 

 
Kudoslaitoksia koskevan lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa ihmisessä 
käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen laatu ja turvallisuus. 
 
Kudoslaitostoiminnalla tarkoitetaan ihmiskudosten ja –solujen hankintaa, testausta, 
käsittelyä, säilömistä, säilytystä, jakelua. 
 
Kudoslaitoksella tarkoitetaan kudospankkia, terveydenhuollon toimintayksikköä tai sen 
osaa tai muuta yksikköä, jossa suoritetaan ihmiskudosten ja -solujen käsittelyyn, 
säilömiseen, säilytykseen tai jakeluun liittyviä toimia taikka joka vastaa kudosten ja 
solujen hankinnasta tai testaamisesta. 
 
Suomessa toimii tällä hetkellä 61 kudoslaitosta, jotka hankkivat, käsittelevät ja jakelevat 
kliiniseen käyttöön muun muassa luu- ja tukikudosta, ihosiirteitä, sarvaiskalvosiirteitä, 
sydänläppäsiirteitä, kantasoluja sekä sukusoluja ja alkioita. 
 
Kudoslaitosten ohjaus ja valvonta kuuluu ihmiskudosten ja -solujen luovuttamisen, 
hankinnan, testauksen, käsittelyn, säilömisen, säilytyksen ja jakelun sekä niitä 
koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten osalta Fimealle. Fimea myöntää 
hakemuksesta luvan kudoslaitostoimintaan. 

 
Fimean määräys 3/2012 löytyy Fimean verkkosivuilta (linkki: 
http://www.fimea.fi/lait_ja_ohjeet/maaraykset). 

 
 


