
 Munuaisen 
luovuttajan opas

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. 
Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta.  

Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita.

Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen  
tai läheiselle henkilölle. Munuaissiirtoon elävältä luovuttajalta  

liittyy useita etuja. Munuaisen luovutus on turvallinen toimenpide 
huolellisesti tutkituille luovuttajille.

10
/2

01
5



2

Munuaissiirto läheiseltä

Suomessa tehdään vuosittain yli 200 munuaissiirtoa. Valtaosa 

siirrettävistä munuaisista saadaan aivokuolleilta luovuttajilta. 

Munuaissiirtoa odottaa jatkuvasti noin 350 ihmistä. Odotusaika 

on keskimäärin kaksi vuotta. Onnistuneen munuaissiirron jälkeen 

voi yleensä elää normaalia elämää ja moni pystyy palaamaan 

työhön. 

Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen tai läheiselle henkilölle. 

Munuaissiirtoon elävältä luovuttajalta liittyy useita etuja aivokuolleelta luovuttajalta tehtyyn siirtoon 

verrattuna. Munuaissiirtoa tarvitseva saa tutkitusti terveen munuaisen ja leikkaus voidaan tehdä 

ennalta suunniteltuna ajankohta. Munuaisen luovutus on turvallinen toimenpide huolellisesti 

tutkituille luovuttajille.

Jos harkitset munuaisen luovutusta läheisellesi, ota yhteys oman keskussairaalasi 

munuaislääkäriin. Hän voi vastata kysymyksiisi ja aloittaa tarvittaessa lisätutkimukset.

Elävältä luovuttajalta tehdyn munuaissiirron edut

• Munuaisen siirtoa tarvitseva saa tutkitusti terveen munuaisen.
• Siirtoleikkaus tehdään ennalta suunniteltuna ajankohtana,

jolloin vastaanottajan terveydentila on vakaa. 
• Vältytään pitkältä ja epävarmalta odotusajalta.
• Siirtoleikkaus voidaan tehdä vain muutaman dialyysikerran jälkeen

tai kokonaan ilman edeltävää dialyysivaihetta.
• Elävältä luovuttajalta siirretty munuainen alkaa toimia heti siirtoleikkauksen jälkeen,

mikä vaikuttaa siirteen pitkäaikaisennusteeseen.
• Elävän luovuttajan antama munuainen toimii todennäköisesti pidempään kuin

aivokuolleelta luovuttajalta saatu munuainen.
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Suomen lain mukaan täysi-ikäinen ja hoidostaan päättämään kykenevä henkilö voi luovuttaa 

munuaisensa lähiomaisensa tai muun läheisensä sairauden hoitoon. Munuaisen luovuttajan 

tulee olla terve, eikä hänellä saa olla pitkäaikaisia sairauksia tai lääkehoitoja. Munuaisten 

rakenteen ja toiminnan tulee olla normaali. Munuaisen luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen 

ja haluun auttaa läheistä.

Aivokuolleilta luovuttajilta tehtävissä munuaissiirroissa pyritään hyvään kudostyyppien 

yhteensopivuuteen munuaisen luovuttajan ja saajan välillä. Kudossopivuuden merkitys on 

elävältä luovuttajalta tehdyissä siirroissa vähäisempi, ja luovuttajaksi voi lähiomaisen lisäksi 

soveltua esimerkiksi puoliso. Luovuttajan veriryhmän täytyy yleensä olla yhteensopiva 

vastaanottajan veriryhmän kanssa.

Kuka soveltuu luovuttajaksi

Munuaisen luovutuksen voi estää

• munuaisten tai virtsateiden sairaus
• diabetes 
• korkea verenpaine suhteutettuna luovuttajan ikään
• sydän- tai keuhkosairaus
• merkittävä lihavuus
• maksasairaus
• syöpä (myös jo parantunut syöpä)
• sairaudet, joiden hoitoon tarvitaan verenohennuslääkkeitä
• psyykkinen sairaus
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Tutkimukset ennen 
munuaisen luovutusta
Ennen munuaissiirtoa tehtävillä tutkimuksilla varmistetaan, että vastaanottaja saa hänelle 

sopivan terveen munuaisen, ja että munuaisen luovutus on turvallinen luovuttajalle. Tutkimukset 

voidaan tehdä yleensä oman alueen keskussairaalassa ja ne kestävät 3–6 kuukautta.

Veriryhmä
Vastaanottajan ja luovuttajan veriryhmä selvitetään verikokeilla. Luovuttajan veriryhmän täytyy 

olla yhteensopiva vastaanottajan veriryhmän kanssa.

Kudostyyppi
Luovuttajan ja vastaanottajan kudostyypit ja valkosolujen sopivuus selvitetään verikokeilla. 

Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen kudostyyppi (HLA-tyyppi). Identtisiä kaksosia lukuun 

ottamatta kahden yksilön välillä ei esiinny täysin samanlaista kudostyyppiä. Elinsiirron jälkeen 

vastaanottajan valkosolut tunnistavat vieraan kudostyypin ja elimistö alkaa hylkiä siirrettyä 

elintä. Hylkimisreaktiota torjutaan lääkkeillä, joita munuaissiirron saaneen täytyy ottaa päivittäin 

ja pysyvästi. 

Valkosolujen sopivuuskokeella eli ns. ristikokeella selvitetään, onko vastaanottajan 

veressä vasta-aineita luovuttajan soluja vastaan. Vasta-aineet voivat aiheuttaa munuaisen 

tuhoutumisen nopeasti siirron jälkeen hyljinnänestolääkityksestä huolimatta. Vasta-aineita 

voi kehittyä raskauden, verensiirron tai aiemman elinsiirron seurauksena. Ristikoe uusitaan 

aina mahdollisen verensiirron jälkeen ja kolmen kuukauden välein, mikäli siirtoon eteneminen 

viivästyy. Kokeen tulos varmistetaan vielä juuri ennen siirtoleikkausta. Negatiivinen valkosolujen 

sopivuuskoe on siirron ehdoton edellytys. 

Lääkärintarkastus, veri- ja virtsanäytteet
Munuaislääkäri tekee yleisen lääkärintarkastuksen ja kysyy tiedot mahdollisista sairauksista. 

Luovuttajalta otetaan verinäytteitä kuten täydellinen verenkuva, tulehduskokeet (CRP, lasko), 

Luovuttaja Vastaanottaja

A 

B 

AB 

O 

→ A, AB

→ B, AB

→ AB

→ A, B, AB, O
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munuaisten toimintakokeet (kreatiniini ja kystatiini C), maksa-arvot sekä veren sokeri- ja rasva-

arvot. Virtsanäytteistä tutkitaan erittyykö virtsaan punasoluja tai valkuaisaineita.

Munuaisten rakenne ja toiminta
Luovuttajan munuaisten koko ja rakenne selvitetään ultraäänitutkimuksella. Nefrografialla 

selvitetään onko munuaisten toiminnassa puolieroa. Munuaisten puhdistustoiminta 

määritellään tarkasti joko isotooppitutkimuksella tai joheksolipuhdistumakokeella. 

Munuaisten ja munuaisvaltimoiden anatominen rakenne selvitetään munuaisvaltimoiden 

tietokonekerroskuvauksella.

Sydänfilmi ja sydän-keuhkoröntgen
Sydämen ja keuhkojen toimintaa tutkitaan ottamalla sydänfilmi ja sydän-keuhkoröntgenkuva. 

Lääkärin harkinnan mukaan voidaan joskus tehdä myös lisätutkimuksia, kuten kliininen 

rasituskoe, verenpaineen vuorokausirekisteröinti tai keuhkojen toimintakoe. 

Psykiatrin lausunto
Asiaan perehtynyt psykiatri arvioi luovuttajan psyykkisen kokonaistilanteen. 

Tapaaminen siirtokirurgin kanssa
Mikäli tehtyjen tutkimusten perusteella munuaisen luovutukselle ei ole estettä, sovitaan 

tapaaminen siirtokirurgien kanssa.
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Munuaisen luovutusleikkaus
Kaikki munuaisen luovutus- ja munuaissiirtoleikkaukset tehdään HYKS:n sairaaloissa 

Helsingissä.

Munuaisen luovutusleikkaus tehdään nukutuksessa. Leikkaukseen liittyvät riskit ovat 

vastaavia kuin samantyyppisissä leikkauksissa yleensä. Näitä ovat esimerkiksi verenvuoto 

ja verenpaineen ohimenevä lasku leikkauksen aikana, haavan seudun kipu sekä haavan 

tulehtuminen. Vakavia leikkaukseen liittyviä komplikaatioita ilmenee harvoin. Leikkauksen 

jälkeen annetaan veren hyytymiseen vaikuttavaa lääkettä kahden viikon ajan estämään 

veritulpan syntyä. 

Munuaisen luovutusleikkauksen jälkeinen sairaalahoito kestää noin viisi vuorokautta. 

Toipumislomaa kirjoitetaan yleensä työstä riippuen 4-6 viikkoa. 

Munuaisen luovutuksen jälkeen
Kun on luovuttanut toisen munuaisensa, on munuaistoiminnasta jäljellä vain puolet. Elimistö 

pystyy kuitenkin kompensoimaan tilannetta ja jäljelle jääneen munuaisen toiminta lisääntyy 

vähitellen noin 70 prosenttiin normaalista. Tämä riittää yleensä siihen, ettei munuaistoimintaa 

mittaavissa laboratoriokokeissa näy mitään poikkeavaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, 

että munuaisen luovuttajalla on joko samankaltainen tai hieman kohonnut riski sairastua 

myöhemmin krooniseen munuaissairauteen kuin väestössä yleensä. Joillakin luovuttajilla 

verenpaine saattaa ajan myötä kohota ja virtsaan voi ilmaantua pieniä määriä valkuaista. 

Munuaisen luovuttajan seuranta jatkuu erikoissairaanhoidossa elinikäisesti. Poliklinikkakäynti 

on 1-3 ja 12 kuukauden kuluttua leikkauksesta, ja jatkossa viiden vuoden välein oman alueen 

keskussairaalassa.
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Munuaisen luovutukseen liittyvät luvat
Luovuttaja antaa kirjallisen suostumuksensa luovutukseen. Munuaisen irrottamiseen tarvitaan 

Valviran lupa.

Luovuttaja ja vastaanottaja toimittavat HYKS:n Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikkaan 

virkatodistuksen. Lain edellyttämät anomukset viranomaisille ja seurantatietojen 

tallentamisluvat allekirjoitetaan sairaalassa ennen leikkausta. 

Munuaisen luovuttajan sosiaaliturva
Luovuttajan tutkimukset, sairaalahoito luovutusleikkauksen yhteydessä ja myöhempi 

polikliininen seuranta ovat luovuttajalle maksuttomia. Luovuttaja saa sairauspäivärahan 

suuruista Kelan luovutuspäivärahaa, mikäli työnantaja ei maksa hänelle palkkaa työstä 

poissaolon ajalta.

Sairaaloiden sosiaalityöntekijät antavat lisätietoa munuaisen luovutukseen liittyvissä 

sosiaaliturva-asioissa. Luovutuksen mahdollisista vaikutuksista yksityisiin sairausvakuutuksiin 

on syytä kysyä vakuutuksen myöntäneestä yhtiöstä.

Lisää tietoa munuaisen luovutuksesta
Mikäli harkitset munuaisen luovutusta läheisellesi, ota yhteys oman keskussairaalasi 

munuaislääkäriin. Lääkäriltä saat tietoa luovutukseen liittyvistä terveydellisistä ja muista sinua 

mahdollisesti askarruttavista seikoista. Sairaalan sosiaalityöntekijä voi myös auttaa asioiden 

selvittämisessä.

Munuais- ja maksaliitto antaa lisätietoja munuaissiirroista ja munuaisen luovutuksesta. Liiton 

ja sen jäsenyhdistysten kautta voi myös päästä keskustelemaan munuaisen luovuttaneen 

henkilön kanssa.

Lisätietoja antavat:

Munuaislääkärit eli nefrologit ja dialyysiosastot
Elinsiirto- ja maksakirurgia, Transplantaatiotoimisto, HYKS Vatsakeskus, 09 4711
Munuais- ja maksaliitto, www.munuainen.fi, 050 3415 966
KYLLÄ elinluovutukselle, www.elinluovutuskortti.fi

Oppaan asiantuntijoina ovat toimineet:
Satu Mäkelä, dosentti, apulaisylilääkäri, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, TAYS
Heikki Saha, dosentti, osastonylilääkäri, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, TAYS
Eero Honkanen, dosentti, ylilääkäri, nefrologian klinikka, HYKS
Helena Isoniemi, professori, ylilääkäri, Elinsiirto- ja maksakirurgia, HYKS Vatsakeskus
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Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä  
heidän läheisiään. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. 
Liittoon kuuluu 19 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 6000 henkilöjäsentä. 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut.  
Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa. 

Tietoa
Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista. Liitto jakaa 
luotettavaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiir-
roista. Liitto tekee sairastuneiden tilannetta tunnetuksi ja poistaa ennakkoluuloja.

Toivoa
Liitto välittää vertaistukea ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Vapaa-
ehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. 
Yhdistys antaa elämän suurissa muutoksissa ystävyyttä ja paikan toimia.

Tukea
Muuttunut elämäntilanne vaatii uusia keinoja selviytyä arjesta. Liitto tukee 
kuntoutumista, järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja 
sosiaaliturvasta. Yhdistyksen virkistystapahtumissa huvi ja hyöty yhdistyvät.

Munuais- ja maksaliitto 
Kumpulantie 1A, 6. krs, 00520 Helsinki 
050 3415 966 (klo 10–14)
www.musili.fi

Esitteen painatusta tukee

Munuais- ja maksaliitto


