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VeripalVelu osana suomalaisTa 
TerVeydenHuolToa

Veripalvelu on Suomen Punaiseen Ristiin kuuluva terveyden-
huoltoa palveleva laitos. Huolehdimme keskitetysti koko maan 
verivalmistehuollosta. Toimintaamme kuuluvat niin verenluovu-
tusten järjestäminen ja veren keräys kuin luovutetun veren tes-
taus, verivalmisteiden tuotanto ja jakelu sairaaloihin.

Tarjoamme terveydenhuollolle muun muassa veren sopi-
vuustutkimuksia sekä elin-, kudos- ja kantasolusiirtoihin sekä 
veren hyytymistekijöihin ja trombosyytteihin liittyviä tutkimuk-
sia. Kaikkien Suomessa raskaana olevien naisten veriryhmä- ja 
veriryhmävasta-ainetutkimukset tehdään Veripalvelussa. Veri-
palvelussa toimii myös Suomen Kantasolurekisteri, jonka kaut-
ta välitämme siirteitä kantasolusiirtoihin.

Vahvan asiantuntemuksen perustana on oma tutkimus- ja 
kehitystoiminta, joka luo edellytykset turvalliselle verensiirto-
hoidolle ja uusille soluhoidoille myös tulevaisuudessa.

Luomme mahdollisuuksia elämän pelastamiseen. Toteutam-
me tehtäväämme yhdessä vapaaehtoisten luovuttajien ja sai-
raaloiden ammattilaisten kanssa.

laajemman vuosikertomuksen 
löydät verkosta: 

http://vuosikertomus.veripalvelu.fi

Autamme potilaita yhdessä
Teemme työtä sen puolesta, että potilaat 
paranevat. Veripalvelu tukee sairaaloita 
potilaan hoitoketjussa yhdessä luovuttajien 
kanssa. Verenluovutustilaisuuksien järjestä-
misessä meitä auttaa iso joukko vapaaeh-
toisia.

Teemme tätä ammattitaidolla
Veripalvelu työllistää 9 paikkakunnalla 
noin 500 henkilöä, jotka ovat oman alansa 
ammattilaisia ja asiantuntijoita. Tarjoamme 
terveydenhuollolle veri- ja soluvalmisteita 
sekä niihin liittyviä laboratorio- ja asiantun-
tijapalveluita.

Emme tavoittele voittoa
Veripalvelu on osa suomen punaista ristiä, 
eikä se tavoittele toiminnallaan voittoa. 
Katamme oman toimintamme ja sen kehit-
tämisen kulut myymällä terveydenhuollolle 
veri- ja soluvalmisteita sekä asiantuntijapal-
veluita. Huolehdimme vastuullisesti toimin-
tamme tehokkuudesta ja kokonaistaloudel-
lisuudesta.

Tuotanto ja ulkoasu: mediafocus oy Tekstit: Veripalvelun viestintä
Valokuvat: Veripalvelun kuvapankki Paino: sp-paino oy
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Potilaan hyvinvointi
Toimintamme tavoitteena on aina potilaiden hyvinvointi.

Luovuttajien arvostaminen
Vapaaehtoinen verenluovuttaja tai kantasolujen luovuttaja on 
Veripalvelun kumppani auttamisen ketjussa. arvostamme luo-
vuttajia ja heidän lahjaansa, ja tarjoamme kanavan potilaan 
auttamiseen.

Luotettavuus
ansaitsemme ja vaalimme luottamusta selkeiden ja johdonmu-
kaisten toimintatapojen avulla. Toteutamme toiminnassamme 
hyvää hallintotapaa ja avointa viestintää.

Työyhteisön hyvinvointi
Kehitämme työyhteisön hyvinvointia ja pääsemme näin toimin-
nassamme parhaisiin tuloksiin. Haluamme, että Veripalvelu on 
työntekijöidemme mielestä hyvä työpaikka, joka tarjoaa mah-
dollisuuksia onnistua ja kokea työniloa sekä kannustaa kehit-
tymään.

Toiminnan tehokkuus
arvostamme luovuttajan antamaa lahjaa huolehtimalla, että se 
käytetään mahdollisimman tehokkaasti, tarkoituksenmukai-
sesti ja oikea-aikaisesti potilaiden hyväksi. Kehitämme myös 
jatkuvasti omaa työtämme sujuvammaksi.

arVomme

Luovuttajat ovat 
kumppaneitamme 
auttamisen 
ketjussa.
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Yhteinen auttamisen ketju

”Auttamisen ketju” kuvaa toimintamme ydinajatusta. 
Tehtävämme on saattaa yhteen vapaaehtoinen auttaja ja 
apua tarvitseva potilas. 

Avun matka auttajalta autettavalle on monimutkainen 
tapahtumien ketju, jossa kokonaisuus toimii yhtä hyvin 
kuin ketjun heikoin lenkki. Jokainen veripalvelulainen on 
osana tässä ketjussa omassa roolissaan. Monet osallistu-
vat suoraan avun toimittamiseen perille, toiset taas luovat 
muille edellytyksiä sen tekemiseen. Jokaisen panos autta-
misen ketjussa on yhtä tärkeä.

Painotamme myös yhteistyökumppaneiden valinnassa 
heidän kriittistä rooliaan auttamisen ketjussa, oli sitten 
kyse vaikkapa materiaalien ja palvelujen toimittajista tai 
viestintäkampanjoihin osallistuvista kumppaneista. Veren-
luovutustilaisuuksien järjestelyissä auttavat vapaaehtoiset 
ja sairaaloissa työskentelevät ovat niin ikään osa auttami-
sen ketjua. 

Verenluovutus on yksi suurimmista vapaaehtoistoimin-
nan muodoista Suomessa. Siihen ottaa vuoden aikana 
osaa noin 130 000 vapaaehtoista verenluovuttajaa. Me 
ammattilaiset ja yhteistyökumppanimme olemme ylpeitä 
saadessamme olla huolehtimassa siitä, että apu kohtaa 
tarvitsijansa.

Verenluovuttajia tarvitaan myös 
tulevaisuudessa

Kymmenisen vuotta sitten ennustimme väestön ikäänty-
misen olevan merkittävä uhka luovutetun veren riittävyy-
delle. Syitä oli kaksi: väestön vanhenemisen myötä lisään-
tyvä hoidon tarve lisää verensiirtoja ja vastaavasti suurten 
ikäluokkien vanhenemisen seurauksena verenluovuttajien 
määrä vähenee. Ennustuksemme ei toteutunut. Viidessä 
vuodessa veren tarve on vähentynyt viidenneksellä. Sama 
ilmiö nähdään useimmissa muissa maissa. Tämä johtuu 
kirurgian kehittymisestä, mikä on vähentänyt leikkauksiin 
liittyvän verenvuodon määrää. Lisäksi tieteellinen tutkimus 
on tuonut paljon uutta tietoa siitä, milloin punasolujen tai 
trombosyyttien siirto on tarpeellista ja milloin ei. 

Tarvitaanko verenluovuttajia sitten enää tulevaisuudes-
sa, kun kerran veren tarve koko ajan vähenee? Tarvitaan. 
Tämän päivän tiedon valossa on todennäköistä, että veren 
tarve vähenee nykytasosta vielä noin 20 %. Tämän uskon 
tapahtuvan noin 5−10 vuoden aikajänteellä, minkä jälkeen 
tilanne tasaantuu. Vuonna 2016 kokoverta tai trombo-

syyttejä eli verihiutaleita luovutti noin 120 000 eri ihmistä, 
joista ensikertalaisia oli noin 13 000. Veren tarpeen vä-
henemisestä huolimatta on tärkeää, että verenluovuttaja-
kuntamme pysyy riittävän suurena. Se varmistaa harvinais-
ten veriryhmien löytymisen ja valmiuden reagoida äkillisiin 
veren tarpeen muutoksiin, kuten suuronnettomuuksiin ja 
muihin poikkeusoloihin. 

Tavoitteena älykäs tietoketju

Veripalvelussa on käynnissä digiloikka. Uudistamme tie-
tojärjestelmiämme vastaamaan tämän päivän vaatimuk-
sia. Verenluovuttajalle tämä tulee ajan mittaan näkymään 
muun muassa paperisen terveydentilakyselyn korvautu-
misella sähköisellä kyselyllä ja uusina tapoina viestiä ve-
ren tarpeesta. Älykkäiden digitaalisten työkalujen avul-
la jokainen voi ajoittaa luovutuksensa niin, että siitä on 
mahdollisimman paljon hyötyä. Sairaaloille digiloikka tulee 
näkymään sähköisenä verivalmisteiden tilauskanavana ja 
valtakunnallisena varastojenhallintaratkaisuna. Saamme 
myös paremmat edellytykset analysoida ja raportoida ve-
rivalmisteiden käyttöön liittyvää tietoa terveydenhuollon 
toimijoille. Se auttaa sairaaloita hoitokäytäntöjen kehittä-
misessä. 

Olemme siis monipuolisesti mukana palvelemassa suo-
malaista terveydenhuoltoa. Lämpimät kiitokset kulunees-
ta vuodesta 2016 koko henkilökunnallemme, yhteistyö-
kumppaneille ja työtämme tukeneille vapaaehtoisille sekä 
ennen kaikkea vapaaehtoisille veren ja kantasolujen luo-
vuttajille, jotka tänäkin vuonna ovat mahdollistaneet avun 
antamisen noin 50 000 potilaalle. 

Martti Syrjälä
Veripalvelun johtaja, professori

Me ammattilaiset ja 
yhteistyökumppanimme 
olemme ylpeitä 
saadessamme olla 
huolehtimassa siitä, 
että apu kohtaa 
tarvitsijansa.
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Veripalvelu otti 2016 käyttöön uusia laboratorioautomaation laitteistoja.
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Keräsimme vuoden aikana 204 503 yksikköä koko- 
verta (v. 2015: 209 407) kymmenessä kiinteässä toi- 
mipisteessä ja 1 176 verenluovutustilaisuudessa ym- 
päri maan. Verihiutaleita keräsimme 2 643 koneelli- 
sessa luovutuksessa eli trombafereesissä (v. 2015:  
2 125), mikä vastaa noin 20 000 kokoveriyksiköstä 
saatavaa verihiutalemäärää. 

Mitoitamme verenluovutusta sairaaloiden tarpeen 
ja varastotasojen mukaan. Vähensimme verenottoa 
parilla prosentilla suunnitellun mukaisesti. Verenluovu-
tuksessa (kokoveri ja trombafereesi) kävi 132 182  
eri henkilöä, joista verta luovutti 119 705. Uusia hen-
kilöitä rekisteröityi luovuttajiksi yhteensä 18 927. 

Verenoton tasaisuus ja punasoluvaraston tavoit-
teenmukaisuus paranivat edellisestä vuodesta. Vuo-
den 2016 aikana veriryhmäkohtaiset varastotasot 
pysyivät tavoitetason sisällä 70 % ajasta (v. 2015: 
54 %). Onnistuimme myös kasvattamaan pienten ve-
renluovutustilaisuuksien kävijämääriä ja parantamaan 
siltäkin osin toiminnan tehokkuutta.  

Rekisteröityneitä verenluovutusryhmiä eli VeriRyh-
miä oli vuoden lopussa 2 670. Kannustamme yrityk-
siä ja yhteisöjä perustamaan verenluovutusryhmiä ja 
osallistumaan auttamisen ketjuun.

Verenluovuttajien tyytyväisyys asiakaspalveluum-
me pysyi edellisvuosien tapaan korkealla tasolla: 93 %  
luovuttajista oli erittäin tyytyväisiä kokemukseensa.

VerenluoVuTus
Kokoverenluovutukset 2006−2016 

Verta kerätään sairaaloiden tarpeen mukaisesti, joten  määrä 
vaihtelee vuosittain. lisäksi vuonna 2016 tehtiin 2 643 
verihiutaleluovutusta, eli trombafereesiä.

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

20162015201420132012201120102009200820072006

2
7
3
 5

2
8

2
6
9
 5

8
9

2
7
2
 7

8
3

2
6
7
 4

1
7

2
6
5
 5

9
2

2
6
3
 4

0
8

2
4
6
 4

3
4

2
2
2
 8

3
7

2
1
6
 4

8
5

2
0
9
 4

0
7

2
0
4
 5

0
3

A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O-

35 % 5 % 15 % 2 % 7 % 1 % 30 % 5 %

Verenluovuttajia ohjataan tulemaan verenluovutukseen veriryhmänsä mukaan.

Suomalaisten veriryhmäjakauma Uudet verenluovuttajat 2016

Luovutuskertoja eri ihmisillä vuonna 2016 

suomalaiset verenluovuttajat luovuttavat  verta
keskimäärin 1,7 kertaa vuodessa.

1 krt 55 %

2 krt 27 %

3 krt 12 %

4 krt 4 % 5 krt tai yli 2 %
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VeriValmisTeeT
Verivalmisteiden tuotantoprosessissa erottelemme luo-
vutetun kokoveren punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. 
Huolehdimme verivalmisteiden jakelusta kaikkiin Suomen 
sairaaloihin, sairaanhoidon tarpeiden mukaisesti. 

Punasolujen käyttö sairaaloissa väheni 1,5 % ja verihiu-
taleiden 8,3 %. Verivalmisteiden käytön väheneminen on 
yleistä muuallakin Länsi-Euroopassa. Tämän muutostrendin 
taustalla on leikkaus- ja hoitomenetelmien kehittyminen.

Olemme viime vuosina tehostaneet merkittävästi tuotan-
toprosessiamme. Tavoitteenamme on säilyttää tehokkuus 
erinomaisella tasolla, vaikka valmisteiden käyttö edelleen 
vähenee. Samalla meidän on pystyttävä reagoimaan nope-
asti, jos joidenkin valmisteiden kysyntä äkillisesti kasvaa.

Pystyimme vuonna 2016 pitämään prosessin tehokkuu-
den korkealla tasolla. Tuoreessa kansainvälisessä vertailussa 
Veripalvelun tuotanto sijoittuu tehokkuudessa parhaaseen 
neljännekseen. Kehitimme entisestään prosessien sujuvuut-
ta, automatisointia ja sähköistä tiedonsiirtoa sekä uudistim-
me laitteistojamme.

Verenluovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma 2016

mies nainen nuorten naisten joukossa on eniten verenluovuttajia.
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Verihiutaleiden käyttö väheni. suomessa käytetään silti edelleen 
selvästi enemmän verihiutalevalmisteita kuin euroopassa keskimäärin.

Valmiste, yksikköä 2014 2015 2016
muutos-% 
2015–2016

punasolut, 
valkosoluttomat

204 134 197 357 194 320 -1,5

Verihiutalevalmisteet 37 635 38 025  34 850 -8,3

Verivalmisteet sairaaloille, myynti

punasolut
veri-

hiutaleet **

Valmiste potilaskäyttöön verensiirrossa 95 % 92 %

Verenluovutukseen liittyvät poistot 1 % -

laboratoriotuloksiin ja tuotanto prosessiin 
liittyvät poistot

1 % -

muut verensiirtotarkoitukseen 
 käyttämättömät (vanhentuneet ja 
 lääkevalmistukseen toimitetut)

3 % * 8 %

Luovutetun kokoveren hyödyntäminen verivalmisteiksi 

* Verensiirtoon käyttämättömiä punasoluja toimitetaan porfyrian (harvinainen 
aineenvaihdunta sairaus) hoitoon tarkoitetun lääkkeen raaka-aineeksi.
** osuudet verihiutalevalmisteista, valmistetaan vain osasta luovutettua kokoverta. 

Veri käytetään suomessa tehokkaasti potilaiden hoitoon.
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Veripalvelun 
laboratorioissa 

tehdään vuosittain 
noin kaksi miljoonaa 
luovuttajanäytteiden 

tutkimusta. 

laboraToriopalVeluT

Veripalvelun laboratoriotilat Helsingin Kivihaassa 
järjestettiin kokonaan uudelleen osana Yhtyneet Medix 
Laboratoriot Oy:n (YML) sijoittumista Kivihaan kiinteis-
töön. Samalla YML:n kanssa aloitettiin automaatiolin-
jaston yhteiskäyttö uudessa yhteisessä automaatiola-
boratoriotilassa.

Verenluovuttaja- ja neuvolanäytteiden esikäsittely 
siirrettiin tehtäväksi automaatiolinjastolla. Sen avulla 
saatiin vähennettyä manuaalisesti tehtäviä näyteput-
kien siirtelyvaiheita sekä automatisoitua myös jatko-
tutkimusten tekoa. Tavoitteena on vähentää yötyönä 
tehtävän luovuttajanäyteprosessin kuormittavuutta ja 
nopeuttaa testaustulosten valmistumista. 

Uudistimme tutkimusmenetelmiä ja -laitteistoja, 
esimerkiksi veri- ja soluvalmisteiden laadunvalvonnas-
sa käytettävän veriviljelylaitteiston. Uuden sukupolven 
laitteistolla tunnistetaan mikrobikasvu aiempaa luotet-
tavammin ja nopeammin sekä sujuvoitetaan testaus-
prosessia. 

Laboratoriotutkimusten määrissä oli tutkimus-
kohtaisesti pientä vaihtelua edellisvuoteen nähden. 
Neuvolanäytetutkimukset vähenivät 6 % syntyvyyden 
laskun takia. Vuoto- ja tukostaipumustutkimuksissa oli 
10 % kasvua.  Veriryhmätutkimusten ja kudossopeutu-
vuustutkimusten kokonaisvolyymit pysyivät lähes enti-
sellään. Kudossopeutuvuustutkimuksia tehdään elin- ja 
kantasolusiirtoja varten. Elinsiirrot lisääntyivät Suomes-
sa samalla kun kantasolusiirrot hieman vähenivät. 

Veripalvelun laboratorioissa tehdään vuosittain noin 
kaksi miljoonaa luovuttajanäytteiden tutkimusta lähes 
850 000 näytteestä (yhdestä luovuttajasta otetaan 
4−5 näyteputkea). Luovuttajanäytteistä tutkitaan veri-
ryhmätekijöitä ja viruksia. Lisäksi tehdään noin 40 000 
laadunvalvontatutkimusta. Tutkimusten kokonaismäärä 
väheni noin 5 % edellisvuoteen nähden, sillä myös veri-
valmisteiden käyttö ja verenluovutusten määrä laskivat.

2015 2016

Vuoto- ja tukostaipumustutkimukset 10 626 11 838

Veriryhmätutkimukset yhteensä * 14 173 13 138

punasoluvasta-ainetunnistukset 3 994 4 233

Kiireelliset ja päivystysaikana tehdyt 
veren sopivuustutkimukset

2 043 2 130

neuvolanäytetutkimukset 82 179 77 852

Kudossopeutuvuustutkimukset 12 144 11 946

Trombosyyttitutkimukset 455 556

Veripalvelun laboratoriotutkimuksia terveydenhuolto-
yksiköille

*  Veriryhmätutkimusten määrät eivät ole vertailukelpoisia vuonna 2016 
tehtyjen nimikemuutosten takia. Tutkimusten kokonaisvolyymi pysyi 
lähes edellisvuoden tasolla.

neuvolanäytetutkimusten määrä väheni syntyvyyden laskun takia.

* Testi muuttui vuonna 2012. Uusi syfilisbakteerin vasta-ainetesti löytää tuoreen tartunnan lisäksi  
myös vanhat hoidetut tartunnat, jotka eivät ole tartuttavia tai vaadi hoitoa.

luovuttajien huolellinen valinta takaa sen, että infektiotutkimuksissa löytyy vain vähän 
HiV- ja  hepatiittivirusten kantajia.

2012 2013 2014 2015 2016

Hepatiitti b 2 1 3 7 2

Hepatiitti C 15 9 4 7 7

HiV 1 0 2 1 0

Kuppa eli syfilis 51 * 6 5 4 9

HIV- ja hepatiittivirukset (B ja C) sekä syfilis verenluovuttajien näytteissä 
vuosina 2012−2016

Veripalvelu tekee kaikkien suomessa tehtävien elinsiirtojen ja kantasolu-
siirtojen kudostyypitykset.

2012 2013 2014 2015 2016

munuainen 199 189 240 244 262

maksa 52 49 59 77 61

sydän 22 21 24 27 30

Keuhkot 26 15 15 24 18

sydän-keuhko 1 0 2 0 0

Haima 8 10 15 17 27

ohutsuoli 2 1 0 3 0

muu 0 0 0 0 1

YHTEENSÄ 310 285 355 392 399

Kuolleilta elin-
luovuttajilta suomesta

107 95 120 127 136

eläviltä elinluovuttajilta 
suomesta (munuainen)

11 13 15 15 22

Suomessa tehdyt elinsiirrot 2012−2016
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Veripalvelun ylläpitämä Kantasolurekisteri etsii ja 
välittää kantasolusiirteitä niitä tarvitseville potilaille. 
Kantasolusiirtoa käytetään korkean riskin leukemioiden 
viimeisenä hoitokeinona, ja enenevässä määrin myös 
muiden vaikeiden luuytimen tautien hoidossa. Kolme nel-
jästä kantasolusiirtopotilaasta saa Kantasolurekisterin vä-
littämän, niin kutsutun rekisteriluovuttajan siirteen. Vuon-
na 2016 rekisteri kasvoi niin, että rekisterissä on nyt yli  
33 000 jäsentä, ja se välitti 145 siirrettä potilaiden hoi-
toa varten. Välitettyjen siirteiden määrä on pysynyt viime 
vuosina vakaana.

Rekisteri on toiminut koko olemassaolonsa ajan tarkan 
laatujärjestelmän mukaisesti. Laatutyölle saatiin kansain-
välinen leima, kun rekisteri sai kantasolurekisterien kan-
sainvälisen yhteistyöjärjestön WMDA:n (World Marrow 
Donor Association) kvalifikaation vuonna 2016.

Veripalvelun Solutuotantokeskus tutkii, kehittää 
ja valmistaa uusia soluhoitovalmisteita terveydenhuol-
lon käyttöön. Vuonna 2016 toimitimme mesenkymaali-
sia stroomasoluja kymmenen käänteishyljintäpotilaan 
hoitoon HYKS:n ja TYKS:n kantasolusiirtoyksiköihin, ja 
ihosoluja neljän palovammapotilaan hoitoon HUS:n Pa-
lovammakeskukseen. Kuluneena vuonna toteutimme So-
lutuotantokeskuksessa uudenlaisen menetelmän sukulai-
silta kerättyjen kantasolusiirteiden käsittelyä varten. Siinä 
siirteestä poistetaan haitallisia immuunireaktioita aiheut-
tavat solut, mikä mahdollistaa kantasolusiirron tekemi-
sen myös tilanteissa, joissa potilaalle ei löydy immunolo-
gisesti sopivaa luovuttajaa. Menetelmä otetaan käyttöön 
vuonna 2017. 

solupalVeluT

2014 2015 2016

luuydinsiirre 21 25 16

Veren kantasolusiirre 121 117 109

istukkaverisiirre 5 5 3

lymfosyyttisiirre 12 9 17

yhteensä 159 156 145

2014 2015 2016

luuydinsiirre 4 7 4

Veren kantasolusiirre 23 26 20

istukkaverisiirre 0 1 0

lymfosyyttisiirre 1 1 3

yhteensä 28 35 27

2014 2015 2016

luuydinsiirre 15 18 10

Veren kantasolusiirre 71 72 73

istukkaverisiirre 1 1 2

lymfosyyttisiirre 8 5 12

yhteensä 95 96 97

2014 2015 2016

luuydinsiirre 1 0 0

Veren kantasolusiirre 14 7 7

istukkaverisiirre 4 3 1

lymfosyyttisiirre 2 3 2

yhteensä 21 13 10

Välitetyt siirteet yhteensä

Suomalaiselta luovuttajalta suomalaiselle potilaalle

Ulkomaalaiselta luovuttajalta suomalaiselle potilaalle 

Suomalaiselta luovuttajalta ulkomaalaiselle potilaalle

Kantasolurekisterin toiminta on kansainvälistä. Veripalvelun kuriirit 
noutavat kantasolusiirteitä potilaille myös ulkomailta.

Kantasoluja voidaan kerätä luovuttajilta eri tavoilla. solujen 
kerääminen luovuttajan verenkierrosta on tavoista selvästi yleisin.

Kantasolurekisterin välittämät 
siirteet 2014−2016  
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muuT 
lääKeTieTeelliseT 
palVeluT
Veripalvelun lääkärit osallistuvat potilaiden hoitoon an-
tamalla lausuntoja ja vastauksia Veripalvelun laboratoriois-
sa tutkituista potilasnäytteistä. Näitä kliinisiä konsultaatioi-
ta annettiin Veripalvelusta vuonna 2016 yhteensä 10 425,  

hieman edellisvuotta enemmän. Lääkärit ovat sairaaloiden 
tukena myös päivystysaikoina antaen puhelinneuvontaa 
esimerkiksi verensiirtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Sairaala-asiakkaille järjestettiin Veripalvelussa kahdek-
san koulutuspäivää, joihin osallistui noin 300 terveyden-
huollon ammattilaista. Lääkärit ja muut asiantuntijamme 
pitivät lisäksi yli 40 luentoa erilaisissa tilaisuuksissa tai 
asiakkaiden järjestämissä koulutuksissa. Verensiirron ABO-
verkkokurssi muutettiin kaikille avoimeksi, jotta mahdolli-
simman moni verensiirtojen parissa työskentelevä pystyisi 
suorittamaan kurssin. Kurssia on käytetty jo 312 000 ker-
taa.  

Verensiirrosta johtuvia vakavia haittavaikutuksia rapor-
toitiin sairaaloista 17. Haittojen taustalla on yleensä epä-
sopivan veriryhmän valmisteen antaminen potilaalle. Suh-
teessa verensiirtojen kokonaismäärään haittavaikutukset 
ovat harvinaisia, sillä Suomessa tehdään kymmeniä tuhan-
sia verensiirtoja vuodessa. Jokainen tapaus on kuitenkin 
liikaa, joten Veripalvelu jatkaa veriturva-asioissa aktiivista 
koulutusta ja viestintää sairaaloiden henkilökunnalle. 

Sairaaloiden ja Veripalvelun yhteinen verihuoltoketjun 
yhteyshenkilöverkosto aloitti toimintansa. Verkoston ta-
voitteena on lisätä vuorovaikutusta ja jakaa tietoa sekä 
osaamista kaikkien verensiirtohoitoon osallistuvien toimi-
joiden kesken.  
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FinDonor-
tutkimuksella 
selvitetään 
verenluovuttajien 
rauta-arvoja ja 
rautavarastoja. 

TuTKimusToiminTa
Tutkimustoiminnan valinnat perustuvat Veripalvelun 
hallituksen 2014 hyväksymään tutkimusstrategiaan, joka 
painottaa korkeatasoisen tieteellisen tiedon tuottamista 
erityisesti verensiirtohoitojen ja solu- ja kudosterapioiden 
alueilla. Tutkimuksen tuloksellisuutta mitataan tiedejulkai-
sujen ja ulkoisen rahoituksen määrällä. 

Tutkijamme olivat vuonna 2016 mukana 41 tiedejul-
kaisussa. Määrä lähes tuplaantui edellisvuoteen nähden 
ja palautui aiemmalle hyvälle tasolle uuden tutkimusstra-
tegian vakiintumisen myötä. Järjestyksessään 60. Veri-
palvelun piirissä valmistunut väitöskirja (Anita Laitinen) 
käsitteli mesenkymaalisten stroomasolujen tuotantoa. 
Onnistuimme myös tutkimuksen rahoituksessa saamalla 
ulkoista kilpailtua tutkimustukea 966 000 euroa (v. 2015:  
717 544 euroa). 

Näkyvimpiä tutkimushankkeitamme on verenluovuttaji-
en rauta-arvoja ja -varastoja selvittävä FinDonor-tutkimus. 
Osallistumme myös sydän- ja verisuonitautiriskien geneet-
tistä riskiä tutkivaan GeneRisk-hankkeeseen yhteistyö-
kumppanien kanssa. Molempiin tutkimuksiin tulee osallis-
tumaan tuhansia verenluovuttajia. 

Pääsimme jäseneksi eurooppalaiseen EATRIS-tutkimus-
yhteisöön. Jäsenyys osoittaa, että osaamisemme sekä 
soluterapian alalla että biomarkkeritutkimuksessa on kan-
sainvälistä luokkaa. EATRIS tarjoaa yhteistyöalustan, jonka 
avulla voimme löytää yhteistyökumppaneita erityisesti so-
luterapiaosaamisemme hyödyntämiselle.

Olemme mukana biopankkitoiminnassa yhtenä he-
matologisen biopankin taustayhteisöistä. Valmistelemme 
toiminnan laajentamista. Tavoitteena on tallettaa jatkossa 
myös verenluovuttajien näytteitä uuteen, tätä tarkoitusta 
varten perustettavaan biopankkiin. 
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HenKilÖsTÖ
Veripalvelussa työskenteli vuonna 2016 keskimäärin 527 
henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa 435 ko-
koaikaisen henkilön työpanosta (FTE). Määrä laski hieman 
edellisvuodesta, suunnitellulla tavalla. Henkilöstön keski-ikä 
oli 42,9 vuotta (2015: 41,4 vuotta). Henkilökunnasta naisia 
oli 87 % ja miehiä 13 %. Työsuhteen keskipituus oli 12,8 
vuotta, sama kuin edellisvuonna. Vakituisten lähtövaihtuvuus 
oli 3,6 %. 

Sairauspoissaolojen määrä kasvoi hieman edellisvuodes-
ta, mutta pysyi edelleen aiempien vuosien tapaan suhteelli-
sen alhaisella tasolla. Sairauspoissaoloprosentti teoreettises-
ta työajasta oli 3,6 % vuonna 2016 (3,2 % vuonna 2015). 
Työtapaturmia oli yhteensä 45, joista työpaikalla sattuneita 
tapaturmia oli 17 ja työmatkalla 28. Työmatkalla tapahtui yli 
puolet enemmän tapaturmia edellisvuoteen nähden.

Kivihaan Veripalvelukeskuksen tiloissa tehtiin iso uudistus, 
kun Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy (YML) muutti kiinteis-
töön alivuokralaiseksi. Kivihaassa työskentelee kaksi kolmas-
osaa Veripalvelun henkilöstöstä. Tiivistimme omaa tilankäyt-
töämme huomattavasti laboratorioissa ja toimistotiloissa. 
Avokonttorimme muutettiin monitilatoimistoiksi, joissa on 
erilaisia työpisteitä erityyppiseen työskentelyyn, eikä useim-
milla ole enää omaa työpistettä. Samalla parannettiin etä-
työmahdollisuuksia laatimalla yhdessä henkilöstön kanssa 
etätyöohjeet, lisäämällä älypuhelimien käyttöä ja vaihtamalla 
kiinteät työasemat kannettaviin tietokoneisiin. 

Veripalvelu on sitoutunut Great Place to Work© -mallin 
mukaiseen työyhteisön kehittämiseen. Tavoitteena on kehit-
tää työpaikkaamme määrätietoisesti kohti Suomen parhaita. 
Henkilöstötutkimuksemme Trust Index® -luku nousi kolmat-
ta kertaa peräkkäin ollen nyt 75 %. Henkilökuntamme pitää 
Veripalvelun erityisvahvuuksina hyvää työilmapiiriä, toisista 
välittämistä ja ammattitaitoisia työkavereita sekä työn mer-

muuT ToiminnoT
Viestinnässä ja markkinoinnissa kehitimme erityisesti verkkoviestintää, 
digitaalisia työkaluja ja sosiaalisen median käyttöä. Otimme käyttöön uudis-
tuneet, helppokäyttöiset ja mobiililait-
teille optimoidut verkkosivut. Veripalve-
lun Facebook-ryhmä saavutti 110 000 
seuraajan rajan ja on tärkeässä roolissa 
verenluovuttajien ja kantasoluluovut-
tajien aktivoinnissa muun sosiaalisen 
median lailla. Vahvistimme näkyvyyt-
tä myös Instagramissa ja perustimme 
YouTube-kanavan alustaksi elämänma-
kuisille videotarinoille. Tuotimme myös 
videot ”hätäverenluovuttajien” eli O Rh 
negatiivista veriryhmää olevien kan-
nustamiseen sekä Kantasolurekisterin 
jäsenrekrytointiin. Kaikki veripalvelutoi-
mistot saivat tiloihinsa infonäytöt, joissa 
uutisoimme ajankohtaisista asioista.
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kitystä ja sen arvostusta. Tutkimuksen mukaan 88 % henki-
lökunnasta piti Veripalvelua todella hyvänä työpaikkana. Työ-
yhteisön pitkäjänteistä kehittämisohjelmaa jatkettiin muun 
muassa uudella johtamiskulttuurin kehittämisohjelmalla, jo-
hon koko johto ja kaikki esimiehet osallistuvat. 

Henkilöstöä kannustetaan monin eri tavoin aktiivisesti 
oman työn kehittämiseen. Kehittämisen kanavia ovat esi-
merkiksi projektit, kyselyt, työpajat, toimikunnat ja työryh-
mät ja lean-toimintamallin mukaiset jatkuvan parantamisen 
palautekanavat. Aloitetoiminta oli 2016 ennätyksellisen vil-
kasta. Vuoden aikana aloitekanaviemme kautta tehtiin 444 
aloitetta ja kehitysideaa. 

Koomikko Sami Hedberg liittyi Kantasolu-
rekisteriin ja esiintyi asian puolesta uudella 
videolla yhdessä kantasolusiirron saaneen 
potilaan, Todde Fribergin kanssa.
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Laatujärjestelmämme varmistaa, että toimintamme täyttää sille 
asetetut vaatimukset. Sisäisillä auditoinneilla varmistamme, että 
toimintamme täyttää vaatimukset ja se saa hyvät tulokset viran-
omaistarkastuksissa ja asiakkaiden suorittamissa auditoinneissa. 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) tarkastaa ja 
lääkkeiden raaka-aineita käyttävät asiakkaamme auditoivat Veri-
palvelun toimintoja kahden vuoden välein. Lisäksi akkreditointei-
himme liittyen meidät arvioidaan 1–3 vuoden välein. 

Tietojärjestelmien kehittämistyössä saimme valmiiksi labora-
toriotietojärjestelmän päivityksen sekä verkkopalvelu-uudistuksen. 
Uutena strategisena hankkeena aloitimme verenluovutuksen, tuo-
tannon ja varastonhallinnan toiminnanohjauksen uudistamisen. 
”Vein-to-vein” eli ”suonesta suoneen” -hankkeen tarkoituksena 
on modernisoida ja automatisoida käytössä olevat sähköiset työ-
kalut ja luoda edellytykset koko verensiirtoketjun saumattomalle 
tiedonhallinnalle verenluovutuksesta verensiirtoon. Sisäisten jär-
jestelmien puolella aloitimme työajansuunnittelun ja -hallinnan 
tietojärjestelmän toteutuksen.

Luomme edellytykset 
koko verensiirtoketjun 
saumattomalle 
tiedonhallinnalle.

Henkilöstöä 
kannustetaan monin 
eri tavoin oman 
työn aktiiviseen 
kehittämiseen.  
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2015 2016

Henkilöstömäärä yhteensä 31.12. 537 504

Vakituiset 31.12. 429 415

määräaikaiset 31.12. 63 52

Tarvittaessa töihin kutsuttavat 31.12. 45 37

Henkilöstömäärä kokoaikaisina (FTe) keski määrin 443 435

Henkilöstömäärä keskimäärin 536 527

Työssäkäyvät päätoimiset keskimäärin 453 445

Henkilöstömäärä

2016

Valmisteet ja lääketieteelliset palvelut 45

Verenluovutus 40

Tukipalvelut 15

Henkilöstön jakauma organisaatiossa (%)

2016

TerVeydenHoiTo sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja

35

laboraTorio lab.hoitaja, laborantti, 
lab.analyytikko, bioanalyytikko, erik.lab.hoitaja

19

LUONNONTIETEELLINEN fil.kand., fil.lis., fil.maist., fil.toht. 10

sosiaali- Ja muu HoiToala lähihoitaja, apu-/perushoitaja 9

Kaupallinen merkonomi, yo-merkonomi,  merkantti, 
tradenomi, ekonomi

5

lääKeala farmaseutti, proviisori, farmanomi 5

lääKeTieTeellinen lääk.lis., lääk.tohtori, 
erikoislääkäri

4

TeKninen insinööri, diplomi-insinööri, teknikko tai muu 
teknisen alan koulutus

3

muu koulutus 10

Koulutusrakenne (%)

2014 2015 2016

lyhyet sairaus- ja tapaturmapois-
saolot 
(pv/henkilö)

3,6 3,5 3,8

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 
yhteensä 
(pv/henkilö)

9,8 8,1 9,2

Sairauspoissaoloprosentti 
(% teoreettisesta säännöllisestä 
työajasta)

3,9 % 3,2 % 3,6 %

Keskimäärin sairauspoissaolijoita 
(henkilöitä poissa/työpäivä)

20,4 17,3 19   

Sairauspoissaolot

Toimiluvat 6

akkreditoinnit 3

Tarkastukset 6

ulkoiset auditoinnit 2

sisäiset auditoinnit 16

Veripalvelun tekemät toimittaja-auditoinnit 2

Veripalvelulle vahvistetut toimiluvat sekä   
Veripalvelussa tehdyt akkreditoinnit,  tarkastukset ja 
auditoinnit 2016 
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Veripalvelun talous on hyvässä tasapainossa huolimatta 
verivalmisteiden myynnin vähenemisestä. Hyvä taloudellinen 
tilanne on seurausta määrätietoisesta kulujen karsimisesta 
sekä toiminnan virtaviivaistamisesta.

Vuoden 2016 liikevaihto oli 61,3 milj. euroa (-5,8 %) ja 
tilikauden voitto 4,2 milj. euroa (v. 2015: 3,9 milj. euroa). 
Liikevaihdon laskua kompensoi muun muassa materiaalien, 
palveluiden ja tilakustannusten lasku. Kiinteistöihin liittyvät 
peruskorjaus- ja perusparannuskustannukset laskivat huo-
mattavasti verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin Kivihaan 
kiinteistössä toteutettiin mittava peruskorjaus- ja peruspa-
rannushanke. Hanke mahdollisti uuden alivuokralaisen Ki-
vihaassa, minkä myötä Veripalvelun omat tilakustannukset 
pienenivät. Samassa yhteydessä Veripalvelu modernisoi 
laboratorioprosessejaan ottamalla käyttöön yhteisen auto-
maatiolaboratoriolinjaston alivuokralaisen kanssa.

Erinomaisen taloudellisen tilanteen johdosta Veripalvelun 
hallitus päätti pitää verivalmisteiden hinnat ennallaan vuon-
na 2017. Talouden vakauden ansiosta tämä oli jo kolmas 
perättäinen vuosi ilman verivalmisteiden hinnankorotuksia. 
Vuonna 2016 verivalmisteiden hintoja laskettiin 1 %.

Talous ja

Tilikauden lopussa Veripalvelun omaa pääomaa oli yh-
teensä 69,3 milj. euroa, joista rahoitusarvopapereihin oli si-
joitettuna 39,1 milj. euroa. Rahaa ja pankkisaamisia oli 21,7 
milj. euroa.

Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio, ja 
sen toiminnan rahoitus koostuu terveydenhuollon organi-
saatioille myydyistä valmisteista ja palveluista. Veripalvelun 
toimintaa ei tueta yhteiskunnan varoista eikä muista ulko-
puolisista lähteistä, lukuun ottamatta tutkimushankkeisiin 
saatuja apurahoja ja avustuksia. Mahdollista taloudellista 
ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan 
jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen. 

Veripalvelun vakaa talous hyödyttää terveydenhuoltoa ja 
yhteiskuntaa, kun Veripalvelu voi kehittää uusia hoitoja, pa-
nostaa tutkimukseen sekä pitää verivalmisteiden hintakehi-
tyksen maltillisena.

Veripalvelu laatii toiminnastaan vuosittain sisäisen tu-
loslaskelman ja taseen. Veripalvelun tulos on osa Suomen 
Punaisen Ristin tulosta, josta ei Veripalvelun vuosikertomuk-
sen julkaisemishetkenä ole vielä annettu tilintarkastuskerto-
musta.

Liikevaihto tuoteryhmittäin (milj. euroa)

pääosa Veripalvelun liikevaihdosta tulee verivalmisteista.

66 %12 %

9 %

7 %
5 %

1 %

Veripussin kustannukset 2016 (%) 

Verivalmisteen kustannukset koostuvat   
useasta eri työvaiheesta.

Veren luovutus-
toiminta

56 %

Tuotanto 
15 %

Varastointi ja kuljetus 3 % lääketieteellinen tuki 2 %

laboratorio-
toiminta 

24 %

Henkilöstökulut 45 %

materiaalit ja alihankinta 27 %

Kiinteistö- ja laitehuolto 6 %

iCT 6 %

Vuokrat (tilat ja laitteet) 6 %

logistiikka 3 %

investointikulut   3 %

muut 3 %

Kustannusten jakauma 2016

Veripalvelun kustannuksista suurin osa koostuu  henkilöstökuluista.

3 % 3 %

 
45 %

27 %

6 %

6 %

6 %

3 %

2016 2015 Muutos,
%

Osuus liike-
vaihdosta, %

Verivalmisteet 40,3 42,7  -5,5 66

laboratoriotutkimukset 7,5  7,5 -0,8 12

plasmaraaka-aine 5,4  5,9 -8,6 9

solu- ja kudospalvelut 4,0  4,4  -8,1 7

lääkkeet 3,3  3,9 -13,8 5

muut 0,7  0,7  8,7 1

Yhteensä 61,3 65,1  -5,8 100
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Veripalvelun vakaa 
talous mahdollistaa 
uusien hoitojen 
kehittämisen ja 
tutkimukseen 
panostamisen.

2016 2015 2014

Taloudelliset mittarit

liikevaihto, 1 000 eur 61 323 65 081 65 836

materiaalit ja palvelut, 1 000 eur -15 651 -16 930 -17 104

Henkilöstökulut, 1 000 eur -24 636 -24 788 -24 881

Sosiaaliset mittarit

Henkilöstön määrä (työssäkäyvät  päätoimiset, vuoden keskiarvo) 445 453 458

sairauspoissaolot, pv 4 803 4 362 5 115

Työtapaturmat 45 26 19

Henkilökunnan koulutus, 1 000 eur -359 -261 -272

Henkilökunnan koulutus, eur/henkilö 807 576 593

Henkilöstötyytyväisyys, Trust index®  kokonaispisteet (suomen parhaat työpai-
kat –tutkimus)

75 % 74 % 69 %

Verenluovuttajien tyytyväisyys, erittäin  tyytyväisten osuus 93 % 89 % 88 %

asiakastyytyväisyys, verivalmisteasiakkaat ( kouluarvosanojen kokonaiskeski-
arvo)

9,3 
n = 190

-
9,2 

n = 189

Ympäristömittarit

sähkön kulutus, mWh * 5 958 5 355 5 788

Veden kulutus, m3 * 10 700 8 739 10 450

Kaukolämmön kulutus, mWh * 4 729 4 156 4 471

polttokelpoinen jäte, kg * 52 792 46 000 41 500

lajiteltu yhdyskuntajäte, kg ** 177 621 153 500 155 000

Vaaralliset jätteet, kg * 5 210 6 000 9 100

matkapäivät 10 951 11 540 12 065

Muita toiminnan mittareita

Verenluovutusten määrä (kokoveri ja afereesit) 207 148 211 536 220 980

Verenluovuttajien määrä (kokoveri ja afereesit) 119 705 120 882 127 000

Verenluovutuksessa rekisteröityneet eri henkilöt 132 182 133 597 139 614

Verensiirron raportoidut haittavaikutusreaktiot 245 223 257

Kantasolurekisterin välittämät siirteet 145 156 159

Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.) 33 119 31 164 25 580

Yhteiskuntavastuun mittarit

* Kivihaka, Helsinki, sisältää vuodesta 2016 myös uuden alivuokralaisen (yml) yhdyskuntajätteet ja  energiankulutuksen.
** Terveydenhuollon poltettavaan erityisjätteeseen sisältyvät myös liikkuvan veripalvelun jätteet.
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Veripalvelukeskus
Helsinki, Kivihaka
Kivihaantie 7
00310 Helsinki
p. 029 300 1010

maksuton luovuttajainfo 
p. 0800 0 5801 (arkisin 8–17)

espoo
Kauppakeskus iso omena 
piispansilta 9
02230 espoo

Helsinki, sanomatalo
Töölönlahdenkatu 2
00100 Helsinki

Jyväskylä
Kalevankatu 8
40100 Jyväskylä

Kuopio
puijonkatu 23
70100 Kuopio

lahti
Kauppakeskus Trio Hansakuja
Kauppakatu 10
15140 lahti

oulu
isokatu 32 C
90100 oulu

seinäjoki
Kauppakatu 26 
60100 seinäjoki

Tampere
rautatienkatu 21 b 
33100 Tampere

Turku
yliopistonkatu 16 C
20100 Turku

lisäksi verenluovutustilaisuuksia 
järjestetään joka arkipäivä 
eri puolilla suomea. Katso ajat ja 
paikat verkkosivuiltamme 
www.veripalvelu.fi.

Veripalvelun toimipisteet

w

ww.veripalvelu.fi 


