


      VERIPALVELUN VUOSI 2014     32      VERIPALVELUN VUOSI 2014

Potilaan hyvinvointi
Toimintamme tähtää aina potilaiden hyvinvointiin.

Luovuttajien arvostaminen
Vapaaehtoinen verenluovuttaja tai kantasolujen 
luovuttaja on Veripalvelun kumppani auttamisen 
ketjussa. Arvostamme luovuttajia ja heidän 
lahjaansa tarjoten kanavan potilaan auttamiseen.

Luotettavuus
Ansaitsemme ja vaalimme molemminpuolista luottamusta 
selkeiden ja johdonmukaisten toimintatapojen avulla. To-
teutamme toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja avointa 
viestintää.

Työyhteisön hyvinvointi
Kehitämme työyhteisön hyvinvointia ja pääsemme näin toi-
minnassamme parhaisiin tuloksiin. Haluamme, että Veripal-
velu on työntekijöidemme mielestä hyvä työpaikka, joka 
tarjoaa mahdollisuuksia onnistua ja kokea työniloa sekä kan-
nustaa kehittymään.

Toiminnan tehokkuus
Arvostamme luovuttajan antamaa lahjaa huolehtimalla, että 
se käytetään mahdollisimman tehokkaasti, tarkoituksenmu-
kaisesti ja oikea-aikaisesti potilaiden hyväksi. Kehitämme 
myös jatkuvasti omaa työtämme sujuvammaksi.
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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 synnyttävien äitien veriryhmä- ja ve-
riryhmävasta-ainetutkimukset tehdään Veripalvelussa. Veripal-
velussa toimii myös Suomen Kantasolurekisteri, jonka kautta 
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-
tijapalveluja.

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 ja asiantuntijapal-
veluita. Veripalvelu huolehtii vastuullisesti 
vakavaraisuudestaan.

Tuotanto ja ulkoasu: Mediafocus Oy Tekstit: Veripalvelun vi-
estintä
Valokuvat: Veripalvelun kuvapankki Paino: sp-paino Oy

Tuote on painettu 
Multi Art silk 
-paperille, jolle 
on myönnetty 
FSC-sertifikaatti.
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vuosi 2014 oli selvästi edel-

lisvuotta vakaampaa ja tasai-

sempaa aikaa. Saimme vakiinnutettua organisaatiossamme 

tehdyt uudistukset ja keskityimme uuden strategiamme mu-

kaiseen toimintamme kehittämiseen. Onnistuimme monella 

mittarilla arvioiden hyvin: luovuttajien sitoutuminen Veripalve-

luun pysyi korkealla tasolla, sairaala-asiakkaat olivat tyytyväi-

siä, henkilöstötulokset kohenivat entisestään ja taloudellinen 

tulos yllätti positiivisimmatkin ennusteet.

Toimintamme tärkein ohjaaja on sairaaloiden verenkäyttö. 

Punasolujen käyttö väheni hoitomenetelmien kehittymisen 

ansiosta vuoden aikana 4 % eli odotetulla tavalla. Verenluovu-

tusten määrä väheni samassa suhteessa. Verenluovutuksia 

tarvittiin kuitenkin yhä reilusti yli 200 000, eli jokaisena arki-

päivänä 800–900 luovuttajaa. Vaikka veren käyttö vähenee, 

verenluovutus pysyy edelleen tärkeänä auttamisen muotona, 

eikä potilaiden tarvitsemaa verta voi korvata keinotekoisesti.

Punasolujen käyttömäärät alkavat Suomessa olla läntisen 

Euroopan keskitasoa, mutta verihiutaleita eli trombosyyttejä 

meillä käytetään edelleen merkittävästi enemmän kuin muu-

alla Länsi-Euroopassa. Trombosyyttien kysyntä itse asiassa 

kasvoi prosentin verran vuonna 2014. Uskomme, että niiden 

käyttö tulee pitkällä aikavälillä vähenemään. Varaudumme kui-

tenkin trombosyyttien keruun tehostamiseen, jotta pystymme 

pitämään valmistetuotannon sairaaloiden tarvitsemalla tasolla 

ja reagoimaan kysynnän nopeisiinkin muutoksiin.

Veripalvelun pitkäaikainen sveitsiläinen yhteistyökump-

pani Octapharma lopetti vuoden 2014 aikana koneellisesti 

kerätyn suomalaisen plasman käytön jääplasmavalmisteen 

raaka-aineeksi. Tämän seurauksena lopetimme vuoden 2014 

lopussa koneellisen plasman keräämisen tähän tarkoitukseen. 

Vaihtoehtona olisi ollut plasman toimittaminen muiden plas-

malääkkeiden raaka-aineeksi, mutta siitä saatu korvaus ei olisi 

kattanut keräyskuluja.

Laboratorio- ja solupalveluillemme riitti sopivasti kysyntää. 

Esimerkiksi elinsiirtojen ja kantasolusiirtojen määrät ovat kas-

vussa, mikä työllistää kudostyypitystutkimuksiamme. Selkeää 

kasvua oli myös Solutuotantokeskuksessamme, jossa valmis-

tettiin mesenkymaalisia stroomasoluja käänteishyljintää sai-

rastaville kantasolusiirtopotilaille sekä keratinosyyttivalmistei-

ta palovammapotilaille. 

Tutkimusstrategiamme uusittiin tieteellisen neuvottelukun-

tamme antamien suositusten mukaisesti. Keskitymme tutki-

mustyössämme verenluovutustoiminnan, verensiirtohoitojen 

Verivalmisteiden toimitusvarmuus py-
syi entisten vuosien tapaan hyvällä tasolla. 
Verivalmisteiden käyttö jatkoi ennakoitua 
laskuaan alkuvuonna, mutta kesällä käyttö 
lisääntyi. Kokonaisuudessaan punasolujen 
käyttö väheni edellisvuoteen verrattuna 4 %. 
Verihiutaleiden käyttö sen sijaan kasvoi pro-
sentin verran. 

Olemme johdonmukaisesti kehittäneet 
tuotantoprosessiamme yhdessä henkilö-
kunnan kanssa saadaksemme nopeutettua 
ja sujuvoitettua toimintaamme. Pystymme 
nyt toimittamaan verivalmisteet aiempaa 
tuoreempina sairaaloille. Tästä hyötyy myös 
potilas, sillä tuore valmiste on yleensä pa-
rempi hoitovasteen ja turvallisuuden kannal-
ta. Vuonna 2014 punasolujen ikä sairaaloihin 
toimitettaessa oli keskimäärin 7,7 päivää, 
kun se edellisvuonna oli 10 päivää.

Verivarastojen optimointi vaatii ammat-
titaitoista tuotannon ohjausta sekä sauma-
tonta yhteistyötä tuotannon ja verenluovu-
tustoiminnan välillä. Olemme kehittäneet 
oikeita asioita, sillä Euroopan veripalvelulii-
ton EBA:n arviointiryhmä totesi tuotantom-
me tehostuneen edelliseen, kahden vuoden 
takaiseen arviointiin verrattuna yli 20 %.

Lääketukkukaupan alueella supistimme 
toimintaamme keskittyen vain ydintoimin-
tojamme tukeviin palveluihin. Vuoden 2014 
lopussa lopetimme muiden plasmaperäisten 
lääkkeiden paitsi käsitellyn jääplasman ja-
kelun. Tämän jääplasmavalmisteen myynti 
nousi vuonna 2014 noin prosentin verran, 
kolmen peräkkäisen vuoden laskun jälkeen. 

Saimme asiakastutkimuksessamme erin-
omaisen arvosanan verikeskuksissa ja poti-
lashoidossa työskenteleviltä asiakkailtamme. 
Erityisen tärkeäksi koettiin 24/7-palvelu ja asi-
antunteva konsultaatio ongelmatilanteissa. 

VERiVAlMisTEET 
JA plAsMAlääKKEET

VEREnluOVuTus

sekä solu- ja kudosterapioiden kehittämiseen. Saimme hyvät 

lähtökohdat uusille tutkimusprojekteille Tekes-rahoitteisen, 

Salwe-tutkimuskonsortioon kuuluvan tutkimusohjelman kaut-

ta. Täysin uusia tutkimuskohteitamme ovat verivalmisteiden 

iän vaikutus verensiirtohoitoon sekä verenluovutuksen ter-

veysvaikutukset. Olemme aktiivisia myös biopankkitoimin-

nassa ja mukana vakavien veritautien tutkimusta edistävässä 

Hematologisessa biopankissa.  

Veripalvelun liikevaihto kasvoi ennusteista poiketen 65,8 

milj. euroon. Samalla merkittävät säästötoimemme laskivat 

kustannuksia yli kolmella miljoonalla eurolla, joten tilikauden 

ylijäämä oli lopulta 5,9 milj. euroa, eli vahvasti positiivinen. 

Taloudellinen tulos antoi mahdollisuuden suunnata resursseja 

tulevaisuuteen. Teimme lääketieteellistä tutkimusta ja opetus-

ta edistävän 750 000 euron lahjoituksen Helsingin yliopiston 

Tulevaisuusrahastolle. Päätimme myös pitää verivalmisteiden 

hinnat entisellään ilman tavanomaista kustannustason kasvua 

myötäilevää hinnankorotusta.

Vuonna 2015 strateginen kehitystoimintamme kohdentuu 

muun muassa verenluovutustoiminnan päiväkohtaisen tasai-

suuden ja ennustettavuuden parantamiseen, verivalmisteket-

jun toimivuutta edistäviin tietojärjestelmäratkaisuihin sekä 

Solutuotantokeskuksen toiminnan kehittämiseen. Yritämme 

myös saada vajaakäyttöiset tilamme Kivihaassa vuokratuksi ja 

tällä tavalla kevennettyä kustannustaakkaamme. 

Kiitän jälleen kerran lämpimästi kaikkia luovuttajia käden 

ojennuksesta avun tarpeessa oleville. Kiitos työlleen omistau-

tuneelle henkilökunnallemme avun viemisestä perille, potilaita 

varten. Ja kiitos myös auttamisen ketjuun osallistuneille yh-

teistyökumppaneillemme.

Martti Syrjälä
Veripalvelun johtaja

Verenluovutustoiminnassa tavoitteemme on kehittää luovutusten 
päivittäistä tasaisuutta, veriryhmäkohtaista tarpeen mukaisuutta ja 
ennakoitavuutta. Seuraamme paikkakuntakohtaista väestökehitystä ja 
suunnittelemme verenluovutusverkostoamme sekä luovutustilaisuuk-
sien järjestämistä sen mukaisesti.  

Keräsimme vuonna 2014 riittävän ja tasaisen määrän verenluovu-
tuksia läpi vuoden, myös kesäkuukausina, vaikka kesäajalla verivalmis-
teiden käyttö sairaaloissa ylitti ennusteemme. Kokoverenluovutuksia 
oli yhteensä noin 216 000 ja lisäksi plasma- ja verihiutaleluovutuksia 
yli 4 000. Kokoverenluovutusten määrä väheni noin 3 % seuraten sai-
raaloiden käyttämien punasolujen määrän vähenemistä. 

Vuoden aikana luovuttamassa kävi yhteensä 127 000 eri henki-
löä, joista ensikertalaisia oli yli 14 000. Ensikertalaisten osuus kaikista 
luovuttaneista oli lähes 14 %, mikä on hyvä määrä luovuttajakunnan 
uusiutumisen kannalta. Luovutusesteitä oli 11 % luovutuskäynneistä. 
Luku on pysynyt edellisvuosien tasolla. 

Verihiutaleiden toimitusvarmuuden parantamiseksi lisäsimme ko-
neellista verihiutaleiden keräämistä eli trombafereesiä Kivihaan toimi-
pisteessä noin kaksinkertaiseksi entiseen verrattuna. Trombafereesillä 
kerätyistä verihiutaleista tehtyjen valmisteiden osuus kaikista verihiu-
talevalmisteista oli noin 6 %. 

Vuoden 2014 lopussa lopetimme plasman koneellisen keräämisen 
lääkeraaka-aineeksi Kivihaan ja Sanomatalon toimipisteissä. Plasma-
lääkevalmistajat eivät enää käytä suomalaista afereesiplasmaa jää-
plasman valmistuksessa, joten plasman erikseen keräämiselle ei ollut 
edellytyksiä eikä tarvetta. Jatkossa keräämme vain kokoverestä ero-
tellun plasman, jonka pakastamme 24 tunnin kuluessa luovutukses-
ta, ja jonka toimitamme sopimuskumppaneillemme plasmalääkkeiden 
raaka-aineeksi.

Verenluovuttajien yläikäraja nostettiin helmikuussa 70 vuoteen. 
Luovuttajat ottivat muutoksen positiivisesti vastaan, ja yli 65-vuotiaat 
luovuttivatkin vuoden aikana lähes 4 000 pussia verta.

 

Veripalvelulle
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Solupalvelut

Välitimme vuonna 2014 yhteensä 159 kantasolusiirrettä. 
Luku on suurin 22-vuotisen välitystoimintamme aikana. 
Kantasolurekisterimme on tehnyt yhteistyötä Tarton yli-
opistollisen sairaalan kanssa vuodesta 2010, ja virolaiset 
vapaaehtoiset ovat voineet liittyä rekisteriin. Vuonna 2014 
ensimmäinen virolainen rekisterin jäsen luovutti kanta-
solujaan. 

Kantasolurekisterimme jäsenmäärä on kasvussa, kiitos 
aktiivisten henkilöiden ja yhteistyökumppaneiden kam-
panjoinnin. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana yli 3 000 
liittyjällä ja oli vuoden lopussa yli 25 000. Myös rekiste-
rin jäsenten luovuttamien kantasolusiirteiden määrä on 
lisääntynyt merkittävästi. 

Välitimme Kantasolurekisterimme kautta edelleen myös 
istukkaveren kantasoluja potilaiden hoitoja varten ja pi-
dimme yllä istukkaveripankkia kansainvälisten laatuvaati-
muksien mukaisesti.

Solutuotantokeskuksessamme valmistimme mesenky-
maalisia stroomasoluja (kantasoluja), joilla hoidettiin 14 
vakavaa käänteishyljintää sairastavaa kantasolusiirtopoti-
lasta TYKS:ssa ja HYKS:ssa. Toimitimme Solutuotantokes-
kuksesta myös keratinosyyttivalmistetta yhteensä viidel-
le palovammapotilaalle HYKS:n palovammakeskuksessa. 
Keratinosyytit eristetään potilaan omasta ihosta. Uusien 

valmisteiden kehittämiseksi aloitimme kolme uutta tutki-
musprojektia. 

Olemme mukana myös biopankkitoiminnassa. Koordi-
noimme Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM), 
Suomen Hematologiyhdistyksen ja sairaanhoitopiirien 
kanssa solmittujen sopimuksien mukaisesti Hematologi-
sen biopankin toimintaa. 

Tutkimustoiminta

Uudistimme tutkimusstrategiamme ja laadimme strategian 
mukaiset tutkimussuunnitelmat verensiirtohoitojen sekä 
solu- ja kudosterapioiden alueille. Noudatamme tutkimus-
valinnoissa tieteellisen neuvottelukuntamme antamia suo-
situksia. Uusina tutkimusprojekteina aloitimme punasolu-
jen ja trombosyyttien ikääntymisen ja verenluovutukseen 
liittyvien terveysvaikutusten tutkimusprojektit. 

Saimme tutkimustoimintamme jatkuvuuden kannalta 
tärkeän Tekes-rahoituksen tutkimuskonsortio Salwen pii-
rissä tehtävälle nelivuotiselle Yksilöllistetty diagnostiikka ja 
hoito -ohjelmalle. Ohjelmaan sisältyvät projektit tukevat 
jokaista neljää Veripalvelun tutkimusstrategian painopis-
tettä: säännöllisen verenluovutuksen terveysvaikutuksia, 
verisolujen ikääntymistä, uusien soluterapioiden kehitys-
työtä ja veren kantasolujen siirtojen tutkimusta. Salwe-oh-
jelman avulla pystymme vahvistamaan yhteistyöverkosto-
amme sekä kotimaisiin että ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin 
ja yrityksiin.

Tutkijamme olivat vuonna 2014 mukana yhteensä 34 
tieteellisessä julkaisussa. Näistä neljä oli arvostetuissa, 
vaikuttavuusfaktoriarvo 4:n ylittävissä tiedejulkaisuissa. 
Väitöskirjoja julkaistiin kaksi. 

Veripalvelun oma panostus tutkimustoimintaan vuon-
na 2014 oli 1,3 milj. euroa, mikä on 2 % liikevaihdosta. 
Kokonaisuudessaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan 
käytettiin yhteensä 2,1 milj. euroa, josta 40 % eli 854 000 
euroa katettiin ulkopuolisella rahoituksella. Tutkimusavus-
tuksia saatiin Tekes-rahoitteisista ohjelmista sekä valtion 
yliopistotasoiseen terveystutkimukseen myöntämästä 
EVO-rahoituksesta.

TuTKiMus JA 
sOlupAlVEluT

lAbORATORiO-
pAlVEluT

Laboratoriopalveluissa kiinnitimme paljon 
huomiota prosessien sujuvoittamiseen lean-
toimintamallin mukaisesti. Henkilöstö osallistui 
aktiivisesti kehittämiseen, mistä osoituksena on 
yli 20 laboratoriotutkimuksiin kohdistunutta lean-
kehitysaloitetta. Lean-hankkeissa saimme yksinker-
taistettua ja sujuvoitettua esimerkiksi veriryhmä- ja 
virustutkimusten sekä luovuttaja- ja neuvolanäytetut-
kimusten testausprosessia.

Alkuvuonna aloitimme uuden kansallisen anti-D-suojaus- 
ohjelman mukaisen sikiön RhD-veriryhmämäärityksen RhD- 
negatiivisten äitien verinäytteistä. Tutkimuksia tehtiin vuoden aikana  
4 500 näytteestä, jotka tulivat äitiysneuvoloista ympäri Suomen. 

Elinsiirtopäivystyksissä oli erittäin aktiivinen vuosi, sillä elinsiirron sai Suomessa 
ennätykselliset 355 potilasta. Kehitimme päivystystutkimusten ohessa myös uusia 
menetelmiä päivystystutkimusten läpimenoajan lyhentämiseen.

Hemostaasitutkimuksissa otimme vuoden 2014 aikana käyttöön automaation, 
jolla saadaan parannettua vasta-ainemääritysten sujuvuutta.

Laboratoriotutkimusten välittämistä nopeuttavia ja helpottavia tietojärjestel-
mäyhteyksiä saatiin laajennettua erityisesti kudossopeutuvuustutkimuksissa. 
Vuonna 2014 tietojärjestelmäyhteyksien kautta kulki yli puolet kliinisistä potilas-
tutkimuksistamme.

Valmistelimme vuoden aikana myös yhteistyöjärjestelyt kumppanilaboratorioi-
den kanssa verivalmisteiden vapauttamiseen ja valintaan tarvittavien laboratorio-
tutkimusten hoitamiseksi poikkeusolosuhteissa.

Elinsiirtopäivys-
tyksen vuosi oli 
aktiivinen, sillä 
elinsiirron sai 
ennätykselliset 
355 potilasta. 

Verenluovutuksen 
terveysvaikutukset  

on yksi uusista 
tutkimuskohteista. 
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Veripalvelu on voittoa tavoittelema-
ton organisaatio, jonka toiminnan 
rahoitus perustuu terveydenhuollon 
organisaatioiden verivalmisteista, 
muista tuotteista ja palveluista Ve-
ripalvelulle maksamista maksuista. 
Toimintaa ei tueta yhteiskunnan va-
roista eikä muista ulkopuolisista läh-
teistä, lukuun ottamatta eräitä tutki-
mushankkeisiin saatuja apurahoja ja 
avustuksia.

Vuonna 2014 Veripalvelun liike-
vaihto oli 65,8 milj. euroa. Liikevaihto 
nousi 0,4 % edellisvuoteen verrattu-
na. Verivalmisteiden euromääräinen 
myynti pysyi vuoden 2013 tasolla. 
Liikevaihto kasvoi laboratoriotutki-
muksissa 500 000 euroa eli 7,5 %.  
Myös Veripalvelun uusimmat toi-
minta-alueet jatkoivat kasvuaan 
vuonna 2014, biopankkitoiminnan 
liikevaihdon kasvaessa 40 % ja solu-
terapiavalmisteiden eli välitettävien 
ATMP-lääkkeiden 25 % sekä Solutuo-
tantokeskuksen 14 %. Näiden toi-
minta-alueiden liikevaihto on kasvus-
ta huolimatta vielä suhteellisen pieni. 
Plasmaraaka-aineen myynti laski  
600 000 euroa eli 9 % edellisvuoteen 
verrattuna. Plasman myynnin lasku 
johtui osittain verenoton vähenemi-
sestä vuonna 2014, mutta suurin syy 
oli afereesiplasman keräyksen vähe-
neminen ennen koko plasmafereesi-
toiminnan lopettamista.

Tilikauden lopussa Veripalvelun 
omaa pääomaa oli yhteensä 60,9 
milj. euroa. Taseen 69,9 milj. euron 
loppusummasta rahoitusarvopape-
reihin oli sijoitettuna 35,4 milj. euroa 
vuoden 2014 lopulla. Rahaa ja pank-
kisaamisia oli 19,0 milj. euroa, joista 
18,8 milj. euroa oli talletuksia SPR:n 
konsernitilillä. 

Veripalvelu laatii toiminnastaan 
tuloslaskelman ja taseen. Vuoden 
2014 tilikauden tulos oli 5,9 milj. eu-
roa (2,4 milj. euroa vuonna 2013). 
Veripalvelun tulos on osa Suomen 
Punaisen Ristin tulosta, josta ei Ve-
ripalvelun vuosikertomuksen julkaisu-
hetkellä ole vielä annettu tilintarkas-
tuskertomusta.

MuuT TOiMinnOT

HEnKilÖsTÖ

Lääketieteellisten asiantuntijapalvelujemme tarkoituk-
sena on avustaa sairaaloiden henkilökuntaa turvallisten ja 
tehokkaiden verensiirto- ja soluhoitojen toteuttamisessa. 
Tämä sisältää erilaisia konsultaatioita, erikoisvalmisteiden 
toimittamista, sopivien verivalmisteiden löytämistä alloim-
munisoituneille potilaille, päivystystoimintaa ja koulutusta. 

Koulutuspalvelut ovat osa lääketieteellisiä palvelu-
jamme. Järjestimme sairaala-asiakkaille 12 koulutuspäivää, 
joihin osallistui yhteensä noin 400 terveydenhuollon am-
mattilaista. Lisäksi lääkärimme ja asiantuntijamme pitivät 
kymmeniä luentoja asiakkaiden luona ja erilaisissa kou-
lutustilaisuuksissa. Koulutuspalvelumme on saanut erin-
omaista palautetta, ja sitä kehitetään edelleen vastaamaan 
asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. Verensiirron ABO -verk-
kokurssi on tähän mennessä kerännyt yli 175 000 käyttö-
kertaa. Kurssi opettaa verensiirron turvallista toteutusta ve-
rensiirtohoitoon osallistuville sairaanhoitajille ja lääkäreille. 
Järjestämme lääkäreille myös perehdytystä ja erikoistumista 
tukevaa lisäkoulutusta Veripalvelussa tehtävien työjaksojen 
kautta. 

Laadunhallinnan ja johtamisjärjestelmien alueella 
teimme paljon työtä prosessien kehittämiseksi. Lean-toi-

mintaa ja prosessien kehittämistä levitettiin ympäri organisaatiota 
kouluttamalla kymmeniä lean-kehittäjiä eri toimintoihimme. Koulu-
tettavat tekivät harjoituksia, jotka kytkettiin strategiamme mukai-
siin toimintasuunnitelmiin. Toimintamme sisäiset auditoinnit uu-
distettiin siten, että ne sujuvat tehokkaasti ja tukevat prosessien 
hukkakohtien löytämistä sekä poistamista. 

 Saimme vuoden lopussa valmiiksi verihuollon kansallisen val-
miussuunnitelman yhteistyössä sairaanhoitopiirien, terveyden-
huollon viranomaisten, Huoltovarmuuskeskuksen ja Puolustus-
voimien kanssa. Tavoitteena on saada aikaan valtakunnallinen 
toimintamalli verihuollon valmiusryhmän asettamisesta, sen ko-
koonpanosta, tehtävistä ja päätöksentekomallista sekä päätösten 
toimeenpanon määrittävästä johtamisjärjestelmästä. Tarkoitukse-
na on selkeyttää verihuoltoketjun eri toimijoiden vastuita ja rooleja 
mahdollisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Tietohallintopalveluissa keskityimme loppukäyttäjäpalvelui-
den ja tuotannollisten järjestelmien ylläpitoon sekä tukemiseen. 
Otimme onnistuneesti käyttöön henkilöstöhallinnon perusjärjes-
telmän ensimmäiset osat ja päivitimme ostolaskujen kierrätys-
järjestelmän. Lähitulevaisuuden suurimmat haasteet kohdistuvat 
veripankkitietojärjestelmän, laboratoriotietojärjestelmän ja verkko-
palveluiden päivityksiin sekä Veripalvelun strategian mukaisiin uu-
distuksiin. Rakennamme IT-arkkitehtuuria uudenlaiseen verihuol-
toketjun optimointiin ja luovuttajien ohjaamiseen, jotta voimme 
käynnistää strategiaa tukevia ketteriä kehityshankkeita. 

Viestinnässä ja markkinoinnissa painopiste on verenluovut-
tajien ohjaamisessa veriryhmä- ja paikkakuntakohtaisesti. Kut-
summe ja kannustamme luovuttajia tulemaan oikeaan aikaan ja 
paikkaan, sairaaloiden tarvetta vastaavasti. Käytämme viestinnäs-
sä monia eri kanavia: esimerkiksi kohdennettuja tekstiviestejä ja 
uutiskirjeitä, lehti-, verkko-, radio- ja ulkomainontaa sekä verkko-
viestintää. 

Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä kanava niin verenluovut-
tajien kuin Kantasolurekisteriin liittyjien kannustamiseen. Myös 
monet yhteistyökumppanit järjestävät kampanjoita Veripalvelun 
kanssa sosiaalisessa mediassa. Veripalvelun Facebook on jo lähes 
100 000 seuraajan yhteisö, ja sen käyttö on hyvin aktiivista. 

Suomen Punaisen Ristin yhteinen mobiilisovellus uusittiin ja sen 
käyttäjäjoukko ylitti jo 50 000 rajan. Sovelluksen kautta voi esimer-
kiksi tehdä luovutussoveltuvuustestin, tarkistaa veriryhmäkohtai-
sen veritilanteen sekä etsiä lähimmät verenluovutuspisteet.

Veripalvelussa työskenteli vuonna 2014 
keskimäärin 525 henkilöä, joiden yh-
teenlaskettu työpanos vastaa 449 ko-
koaikaisen henkilön työpanosta (FTE). 
Henkilöstön keski-ikä oli 42,4 vuotta. 
Henkilökunnasta naisia oli 88 % ja mie-
hiä 12 %. Työsuhteen keskipituus oli 12,4 
vuotta.

Henkilöstön kehittämisen yhtenä eri-
tyisenä teemana oli työn sujuvuuden 
lisääminen. Uudistimme aloitetoimin-
tamme, koulutimme lean-kehittäjiä ja 
toteutimme useita työn sujuvuutta paran-
tavia lean-projekteja tuotanto- ja labora-
torioprosesseissa ja aloitimme niitä myös 
verenluovutuksessa ja tukitoiminnoissa.

Henkilöstötutkimuksemme tulokset 
harppasivat merkittävästi eteenpäin. Hen-
kilöstötyytyväisyyttä mittaava Suomen 
parhaat työpaikat -tutkimuksen Trust 
Index® oli 69 %, kasvua edellisvuoteen 

kuusi prosenttiyksikköä. Eniten parannus-
ta koettiin koulutus- ja kehittymismahdol-
lisuuksissa sekä johdon tavassa kerätä 
ehdotuksia ja ideoita ja antaa palautetta 
niistä. Vahvuudet olivat pysyneet vakaalla 
pohjalla, sillä edelleen ylpeys aikaansaa-
dusta työstä, työpaikan ystävällinen ilma-
piiri sekä työpaikan fyysinen turvallisuus 
ovat Suomen parhaisiin työpaikkoihinkin 
verrattuna huipputasolla. Kehitettävää 
löytyi esimerkiksi tunnustuksen saami-
sessa sekä palkitsemiseen liittyvissä kysy-
myksissä. Tulokset toimivat pohjana kehi-
tystyölle, jota tehdään tiimeissä ja koko 
Veripalvelun tasolla.

Esimiesvalmennus jatkui systemaatti-
sena. Vuoden aikana esimiesklinikoissa 
ja -valmennuksissa käsiteltiin esimerkiksi 
työsuhdeasioita, varhaisen välittämisen 
mallia, 360-johtajuusarvioita sekä itsensä 
johtamista ja ajankäytön hallintaa. Uusille 
esimiehille järjestettiin ratkaisukeskeinen 
valmennusohjelma.

Talous ja

2014 2013 2012

Taloudelliset mittarit

liikevaihto, 1 000 eur 65 836 65 569 65 956

Materiaalit ja palvelut, 1 000 eur -17 104 -16 349 -17 762

Henkilöstökulut, 1 000 eur -25 881 -27 168 -29 247

Ympäristömittarit

sähkön kulutus, MWh (* 5 788 5 850  5 843

Veden kulutus, m3 (* 10 450 10 080  9 922

Kaukolämmön kulutus, MWh (* 4 471 4 290  4 649

Matkapäivät 12 065 12 417 14 412

CO2-päästöt, kotimaan lennot, kg 26 256 28 017 47 884

CO2-päästöt, ulkomaan lennot, kg 110 044 94 573 120 239

polttokelpoinen jäte, kg (* 41 500 27 300  26 950

lajiteltu yhdyskuntajäte, kg (** 155 000 155 200  149 000

Vaaralliset jätteet, kg (* 9 100 7 700  12 000

Sosiaaliset mittarit

Henkilöstön määrä 
(työssäkäyvät päätoimiset, vuoden keskiarvo)

458 506 575

sairauspoissaolot, pv 5 115 5 240 5 143

Työtapaturmat 19 25 30

Henkilökunnan koulutus, 1 000 eur -272 -156 -269

Henkilökunnan koulutus, eur/henkilö -519 -308 -468

Henkilöstötyytyväisyys, Trust index® 
kokonaispisteet

69 % 63 % -

Asiakastyytyväisyys, verivalmisteasiakkaat 
(kouluarvosanojen kokonaiskeskiarvo)

9,2
n=189

- -

Muita toiminnan mittareita

Verenluovutusten määrä (kokoveri ja afereesit) 220 980 227 610 250 999

Verenluovuttajien määrä (kokoveri ja afereesit) 127 000 131 976 143 563

punasoluvalmisteet, valkosoluttomat, myynti 204 134    212 654  230 770

Verihiutalevalmisteet, myynti  37 635 37 234 40 342

Kokonaan käyttämättä jääneet verenluovutukset 3 816 4 279 4 191

Verensiirron raportoidut haittavaikutusreaktiot 257 258  260

Välitettyjen kantasolusiirteiden määrä 159 146 127

Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.) 25 580 22 560 -

Tieteellisten julkaisujen määrä 34 55 47

Yhteiskuntavastuun mittarit

* Kivihaka, Helsinki
** Haudattavan jätteen määrään sisältyvät myös Helsingin liikkuvan veripalvelun jätteet

GRi-ohjeiston (Global sustain-
ability Reporting) mukaisten 
avaintunnuslukujen lisäksi olen-
naisia Veripalvelun yhteiskun-
tavastuuta kuvaavia mittareita 
ovat verenluovutustoimintaa, 
verivalmisteiden käyttöä ja 
verensiirtohoidon turvallisuutta 
kuvaavat tunnusluvut.
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Kokoverenluovutukset 2004−2014 

Verta kerätään sairaaloiden tarpeen mukaisesti, joten 
määrä vaihtelee vuosittain. lisäksi vuonna 2014 tehtiin 
noin 3 200 plasma- ja 1 300 verihiutaleluovutusta 
(afereesit).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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200 000

160 000

120 000

80 000

40 000

0

VERipAlVElu nuMEROinA

Kantasolurekisteri on kansainvälistä toimintaa. Veripalvelun kuriirit 
noutavat kantasolusiirteen potilaalle myös ulkomailta.

Valmiste, yksikköä 2012 2013 2014
muutos % 
2013/2014

Punasolut, 
valkosoluttomat

230 770 212 654 204 134 - 4,0 %

Verihiutalevalmisteet 
(4 luovuttajaa/ valmiste)

40 342 37 234 37 635 + 1,1 %

punasolujen käytön väheneminen jatkui, mutta verihiutaleiden tarve lähti uudelleen hienoiseen kasvuun.

Verivalmisteet sairaaloille, myynti

punasolut verihiutaleet**

Valmiste potilaskäyttöön 93 % 91 %

Verenluovutukseen liittyvät poistot 2 % -

Laboratoriotuloksiin ja tuotanto-
prosessiin liittyvät poistot

2 % 2 %

Vanhentuneet* 3 % 7 %

Veri käytetään suomessa tehokkaasti potilaiden hoitoon.

Luovutetun kokoveren hyödyntäminen verivalmisteiksi 2014 

* Vanhentuneita punasoluja toimitetaan porfyrian (harvinainen aineenvaihduntasairaus) hoitoon 
tarkoitetun lääkkeen raaka-aineeksi  
** Osuudet verihiutalevalmistukseen ohjatuista kokoveristä

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 2014

Verenluovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma 2014

Mies nainen

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Verenluovutuksen yläikäraja nostettiin 70 vuoteen alkuvuonna 2014. 

liikkuvissa verenluovutustilaisuuk-
sissa kerätyn veren osuus kaikesta 
kerätystä verestä on kasvanut, ja nyt 
niissä kerätään jo puolet. 

Kokoverenluovutukset

50 %

50 %

  Verenluovutus-
tilaisuudet

Veripalvelu-
toimistot

2010 2011 2012 2013 2014

Hepatiitti B 4 1 2 1 3

Hepatiitti C 6 9 15 9 4

HIV 3 0 1 0 2

Syfilis 3 0 51* 6 5

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

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

Infektiotutkimuksissa positiivisiksi varmistetut luovuttajat 2010−2014

2012 2013 2014

Luuydinsiirre 22 29 21

Veren kantasolusiirre 79 97 121

Istukkaverisiirre 11 7 5

Lymfosyyttisiirre 15 13 12

yhteensä 127 146 159*

2012 2013 2014

Luuydinsiirre 6 8 4

Veren kantasolusiirre 15 13 23

Istukkaverisiirre 2 0 0

Lymfosyyttisiirre 3 2 1

yhteensä 26 23 28

2012 2013 2014

Luuydinsiirre 15 18 15

Veren kantasolusiirre 62 80 71

Istukkaverisiirre 3 1 1

Lymfosyyttisiirre 12 10 8

yhteensä 92 109 95

2012 2013 2014

Luuydinsiirre 1 3 1

Veren kantasolusiirre 2 4 14

Istukkaverisiirre 6 6 4

Lymfosyyttisiirre 0 1 2

yhteensä 9 14 21

Välitetyt kantasolusiirteet yhteensä

Suomalaiselta luovuttajalta suomalaiselle potilaalle

Ulkomaalaiselta luovuttajalta suomalaiselle potilaalle 

Suomalaiselta luovuttajalta ulkomaalaiselle potilaalle

Kantasolurekisterin toiminta on kansainvälistä. Veripalvelun kuriirit 
noutavat kantasolusiirteen potilaalle myös ulkomailta.

Veren kantasolusiirteet ovat nykyisin selvästi yleisin 
kantasolujen keruutapa.

Kantasolurekisterin välittämät 
kantasolusiirteet 2012−2014 

*luku sisältää Veripalvelun virolaisen yhteistyökumppanin, 
Tarton siirtokeskuksen potilaille välitetyt 15 siirrettä
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2013 2014

Henkilöstömäärä yhteensä 31.12. 537 529

Vakituiset 470 433

Määräaikaiset 42 55

Tarvittaessa töihin kutsuttavat 25 41

Henkilöstömäärä kokoaikaisina (FTE) keskimäärin 492 449

Henkilöstömäärä keskimäärin 585 525

Työssäkäyvät päätoimiset keskimäärin 506 458

Henkilöstömäärä

Veripalvelun keskimääräinen henkilöstömäärä laski edellisvuoteen nähden. 

2014

Verenluovutus 41 %

laboratoriopalvelut 20 %

Verivalmisteet ja plasmalääkkeet 14 %

Tutkimus ja solupalvelut 8 %

Muut 17 %

Henkilöstön jakauma organisaatiossa (%)

Toimiluvat 6

Akkreditoinnit 3

Tarkastukset 5

ulkoiset auditoinnit 2

sisäiset auditoinnit 16

Veripalvelun tekemät toimittaja-auditoinnit 8

Veripalvelulle vahvistetut toimiluvat sekä 
Veripalvelussa tehdyt akkreditoinnit, tarkastukset 
ja auditoinnit 2014 

Vuoto- ja tukostaipumustutkimukset 8 284

Veriryhmätutkimukset yhteensä 12 054

punasoluvasta-ainetunnistukset 4 036

Vaativat punasoluvasta-ainetunnistukset 1 383

Kiireelliset ja päivystysaikana tehdyt veren 
sopivuustutkimukset

2 070

neuvolanäytetutkimukset 83 017

Kudossopeutuvuustutkimukset 13 860

Trombosyyttitutkimukset 490

Laboratoriotutkimukset ja –tutkimuspaketit 
terveydenhuoltoyksiköille  2014

2010 2011 2012 2013 2014

Munuainen 175 177 199 189 240

Maksa 50 56 52 49 59

sydän 22 18 22 21 24

Keuhkot 15 23 26 15 15

sydän–keuhko 0 0 1 0 2

Haima 2 1 8 10 15

Haimasaareke 8 6 1 0 0

Ohutsuoli 1 0 2 1 0

YHTEENSÄ 273 281 311 285 355

Kuolleilta luovuttajilta 
suomesta

92 92 107 95 120

Eläviltä luovuttajilta 
suomesta (munuainen)

11 13 11 13 15

Suomessa tehdyt elinsiirrot 2010−2014

Veripalvelu tekee kaikkien suomessa tehtävien 
elinsiirtojen ja kantasolusiirtojen kudostyypitykset.

Verenluovutustoiminnassa työskentelee 41 % henkilöstöstä.

Veripussin kustannukset 2014 (%) 

Verivalmisteen kustannus koostuu 
monesta eri työvaiheesta.

laboratorio-
toiminta

26 %

Tuotanto 
15 %

Varastointi ja kuljetus 6 % lääketieteellinen tuki 1 %

Verenluovutus-
toiminta 
52 %

Liikevaihto tuoteryhmittäin (milj. euroa)

pääosa Veripalvelun liikevaihdosta tulee verivalmisteista.

Veripalvelussa työskentelee monen eri alan ammattilaisia.

sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat pysyneet matalalla tasolla. 

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 42,4 vuotta.

65 %

11 %

7 %

7 %

1 %

9 %

Henkilöstökulut 43 %

Materiaalit ja alihankinta 28 %

Vuokrat 8 %

iCT 6 %

Kiinteistö- ja laitehuolto 5 %

logistiikka 3 %

investointikulut 2 %

Muut 5 %

Kustannusten jakauma 2014

Veripalvelun kustannuksista suurin osa koostuu henkilöstökuluista.

43 %

28 %

 8 %

 6 %

5 %

2 %
5 %3 %

2013 2014 muutos %
% liike-

vaihdosta

Verivalmisteet 43,1 43,1 0,1 % 65 %

laboratoriotutkimukset  6,7  7,2 7,5 % 11 %

plasmaraaka-aine  6,4  5,8 -9,1 % 9 %

lääkkeet  4,4  4,6 4,0 % 7 %

solu- ja kudospalvelut  4,2  4,3 1,5 % 7 %

Muut  0,8  0,8 10,3 % 1 %

yhteensä 65,6 65,8 0,4 % 100 %

2014

TERVEydEnHOiTO sairaanhoitaja, 
erikoissairaanhoitaja, terveydenhoitaja

32 %

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

18 %

sOsiAAli- JA Muu HOiTOAlA lähihoitaja, apu-/
perushoitaja

10 %

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

9 %

lääKETiETEEllinEn lääk.lis., lääk.tohtori, 
erikoislääkäri

 3 %

KAupAllinEn merkonomi, yo-merkonomi, 
merkantti, tradenomi, ekonomi

5 % 

lääKEAlA farmaseutti, proviisori, farmanomi 3 %

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

3 %

Muu koulutus 17 %

Koulutusrakenne (%)

Kaikki sairaus- ja tapaturmapoissaolot, päiviä/henkilö
1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

ta
m

h
el

m
aa

h
u
h

to
u

h
ei

el
o

sy
y

lo
k

m
ar

jo
u

ke
s

sairauspoissaolot 2012 sairauspoissaolot 2013 sairauspoissaolot 2014

Henkilöstön
ikäjakauma

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0%
–20 20–25 26-30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–60 61–

2011

2012

2013

2014



14      VERIPALVELUN VUOSI 2014

Veripalvelukeskus
Helsinki, Kivihaka
Kivihaantie 7
00310 Helsinki
p. 029 300 1010
Maksuton luovuttajainfo 
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 


