
ORGANDONATIONSKORT
Jag

donerar mina organ och vävnader för behandling av en 
sjukdom eller kroppsskada hos en människa efter min död.Datum, underskrift

Jag talar om min vilja även för mina anhöriga.

SANO KYLLÄ
ELINLUOVUTUKSELLE.

• Lain mukaan jokainen on 
mahdollinen elinluovuttaja, 
jos ei ole sitä eläessään 
vastustanut.

• Mahdollisen elinluovuttajan 
mielipidettä kysytään omai-
silta.

• Omaiset eivät voi kieltää 
elinluovutusta omaan tah-
toonsa vedoten.

ELINLUOVUTUS

• Jos mahdollisella elinluovut-
tajalla ei ole elinluovutuskort-
tia, kysytään tietoja hänen 
mielipiteestään omaisilta.

• Kortti ilmaisee oman tahdon 
selkeästi, myös läheisille.

• On myös tärkeä kertoa oma 
elinluovutustahto läheisille.

• Elinluovutuskortilla antaa 
suostumuksensa myös 
kudosluovutukseen.

• Kortin voi tilata ilmaiseksi 
myös netissä.

• Elinluovutus-sovelluksen voi 
ladata sovelluskaupoista 
älypuhelimeen ilmaiseksi.

ELINLUOVUTUSKORTTI

1. Täytä korttiin nimesi ja 
päivämäärä sekä allekirjoita 
se.

2. Taita kortti irti ja pidä se aina 
mukanasi.

3. Kerro tahtosi läheisillesi.

Näin teet
elinluovutuskortin.

ELINSIIRROT
SUOMESSA

• Elinluovutuskortin allekirjoit-
tavan ei tarvitse itse arvioida, 
kelpaavatko hänen elimensä 
elinsiirtoon. 

• Elinluovutukselle ei ole ikä-
rajaa.

• Jos mahdollinen elinluovut-
taja on alaikäinen, tarvitaan 
elinluovutukseen huoltajan 
lupa.

1. Lataa elinluovutus-sovellus 
sovelluskaupasta puheli-
meesi.

2. Kirjoita nimesi ruutuun ja 
lähetä tieto läheisillesi.

3. Kerro kavereille ja kannusta 
lataamaan sovellus.

Näin teet elinluovutus-
sovelluksen.

www.elinluovutuskortti.fi

• Suomessa yli 400 ihmistä 
odottaa elinsiirtoa. Siirret-
tävistä elimistä on jatkuva 
pula. Joka vuosi elinsiirtoa 
odottavista 5–10 prosenttia 
kuolee, koska sopivaa siir-
rännäistä ei saatu ajoissa.

• Sairaus, jonka ainoa hoi-
tomuoto on elinsiirto, voi 
koskettaa ketä tahansa.  

• Yksi elinluovuttaja voi pe-
lastaa jopa kuuden ihmisen 
hengen.

• Suomessa tehdään mu-
nuaisen-, maksan-, sydä-
men-, keuhkon-, haiman- ja 
ohutsuolensiirtoja. Eniten on 
munuaisensiirtoja.

• Vuonna 2016 tehtiin yh-
teensä 399 elinsiirtoa.
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#elinluovutuskortti

kyllaelinluovutukselle

ELINLUOVUTUSKORTTI

Minä

Luovutan elimeni ja kudokseni kuolemani jälkeen toisen 

ihmisen sairauden tai vamman hoitoon.

Pvm, allekirjoitus

Kerron tahdostani myös läheisilleni.

@Elinluovutuskortti
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USEIN KYSYTTYÄ
Eihän elinluovutuskorttia enää tarvita?

Elinluovutuskortti on edelleen ajankohtainen. Lain 
mukaan jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä 
eläessään vastustanut. Mahdollisen elinluovuttajan 
mielipidettä kysytään omaisilta. Kortti muistuttaa 
puhumaan elinluovutuksesta kotona ja kertoo 
läheisille tahdon selkeästi. Omainen ei voi kieltää 
luovutusta omaan tahtoonsa perustuen. 

Olenko liian vanha elinluovuttajaksi?

Elin- ja kudosluovutukselle ei ole yläikärajaa, myös 
iäkkäät voivat saada elin- tai kudossiirron. Päätös-
tä sopivuudesta ei tarvitse tehdä itse, sen tekevät 
lääkärit.

Elimeni eivät kelpaa, kun olen sairastanut syö-
vän?
 
Elinluovutuskortin allekirjoittanut ei ole vastuussa 
siitä, kelpaavatko hänen elimensä elinsiirtoon. 
Elinten kunnon arvioivat lääkärit, mutta esimerkiksi 
syöpä tai tietyt virustartunnat estävät elinluovutuk-
sen.

 
Voinko valita, mitkä elimet tai kudokset luovu-
tan?

Elinluovutuskorttiin tai paperille voi kirjata, mitkä 
elimet tai kudokset voi luovuttaa tai minkä elimen 
tai kudoksen luovutuksen kieltää. Mahdolliselle 
saajalle ei voi asettaa vaatimuksia. 

Voiko elinluovutuksen kieltää?

Elinluovutuksen voi kieltää kirjaamalla tahdon pa-
perille ja kertomalla siitä läheisilleen. 

Voiko elinluovutustahdon kirjata kanta.fi-rekiste-
riin?

Elinluovutustahdon voi kirjata Omakantaan, mutta 
tieto ei siirry automaattisesti terveydenhuoltoon. 
Tahdonilmaisu on tulostettava itse Omakannasta 
ja toimitettava terveydenhuoltoon.

Voivatko omaiset kieltää elinluovutuksen? 

Vuoden 2010 lain mukaan ratkaisevaa on mah-
dollisen elinluovuttajan oma tahto. Omainen ei 
voi kieltää luovutusta omaan tahtoonsa perustu-
en. Jos vainaja on alaikäinen, eikä hän ikänsä tai 
kehitystasonsa vuoksi ole kyennyt muodostamaan 
käsitystä elintensä luovuttamisesta, elinsiirtoon 
tarvitaan huoltajan lupa.

HUOM. 
Jos et tiedä vastausta kysymykseen, on 
parempi sanoa, ettet tiedä kuin yrittää 
arvata tai esittää oletuksia. Korttien jakoti-
laisuuksissa on yleensä paikalla asiantunti-
joita, joilta voi kysyä lisää. Kysyjät voi ohjata 
myös kotisivulle www.elinluovutuskortti.fi 
etsimään lisätietoa.

www.elinluovutuskortti.fi
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