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Autamme potilaita yhdessä

Veripalvelu osana suomalaista
terveydenhuoltoa
Veripalvelu on Suomen Punaiseen Ristiin kuuluva terveydenhuoltoa palveleva laitos. Huolehdimme keskitetysti koko maan
verivalmistehuollosta. Toimintaamme kuuluvat niin verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys kuin luovutetun veren testaus, verivalmisteiden tuotanto ja jakelu sairaaloihin.
Tarjoamme terveydenhuollolle muun muassa veren sopivuustutkimuksia sekä elin-, kudos- ja kantasolusiirtoihin sekä
veren hyytymistekijöihin ja trombosyytteihin liittyviä tutkimuksia. Kaikkien Suomessa raskaana olevien naisten veriryhmä- ja
veriryhmävasta-ainetutkimukset tehdään Veripalvelussa. Veripalvelussa toimii myös Suomen Kantasolurekisteri, jonka kautta välitämme siirteitä kantasolusiirtoihin.
Vahvan asiantuntemuksen perustana on oma tutkimus- ja
kehitystoiminta, joka luo edellytykset turvalliselle verensiirtohoidolle ja uusille soluhoidoille myös tulevaisuudessa.
Luomme mahdollisuuksia elämän pelastamiseen. Toteutamme tehtäväämme yhdessä vapaaehtoisten luovuttajien ja sairaaloiden ammattilaisten kanssa.

Tuotanto ja ulkoasu: Mediafocus Oy Tekstit: Veripalvelun viestintä
Valokuvat: Veripalvelun kuvapankki Paino: SP-Paino Oy
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Teemme työtä sen puolesta, että potilaat
paranevat. Veripalvelu tukee sairaaloita
potilaan hoitoketjussa yhdessä luovuttajien
kanssa. Verenluovutustilaisuuksien järjestämisessä meitä auttaa iso joukko vapaaehtoisia.

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 asiantuntijapalveluita.

Emme tavoittele voittoa
Veripalvelu on osa Suomen Punaista Ristiä,
eikä se tavoittele toiminnallaan voittoa.
Katamme oman toimintamme ja sen kehittämisen kulut myymällä terveydenhuollolle
veri- ja soluvalmisteita sekä asiantuntijapalveluita. Huolehdimme vastuullisesti toimintamme tehokkuudesta ja kokonaistaloudellisuudesta.

Tuote on painettu
Multi Art Silk
-paperille, jolle
on myönnetty
FSC-sertifikaatti.

ARVOMME
Potilaan hyvinvointi
Toimintamme tavoitteena on aina potilaiden hyvinvointi.
Luovuttajien arvostaminen
Vapaaehtoinen verenluovuttaja tai kantasolujen luovuttaja on
Veripalvelun kumppani auttamisen ketjussa. Arvostamme luovuttajia ja heidän lahjaansa, ja tarjoamme kanavan potilaan
auttamiseen.
Luotettavuus
Ansaitsemme ja vaalimme luottamusta selkeiden ja johdonmukaisten toimintatapojen avulla. Toteutamme toiminnassamme
hyvää hallintotapaa ja avointa viestintää.
Työyhteisön hyvinvointi
Kehitämme työyhteisön hyvinvointia ja pääsemme näin toiminnassamme parhaisiin tuloksiin. Haluamme, että Veripalvelu on
työntekijöidemme mielestä hyvä työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia onnistua ja kokea työniloa sekä kannustaa kehittymään.
Toiminnan tehokkuus
Arvostamme luovuttajan antamaa lahjaa huolehtimalla, että se
käytetään mahdollisimman tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti potilaiden hyväksi. Kehitämme myös
jatkuvasti omaa työtämme sujuvammaksi.

Tarjoamme
luovuttajille
kanavan potilaan
auttamiseen.
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Perinteet velvoittavat
Suomessa veripalvelutoiminta käynnistyi isossa mittakaavassa
toisen maailmansodan aikana. Puolustusvoimien lääkintähuolto ja Punainen Risti toimivat sotien aikana hyvin läheisessä
yhteistyössä. Vuonna 1948 Suomen Punainen Risti otti hoitaakseen veripalvelutoiminnan, kun muilla toimijoilla ei ollut
mahdollisuutta ottaa sitä vastuulleen. Suomen Punaisen Ristin
Veripalvelu on toiminut jo 68 vuotta suomalaisen terveydenhuollon hyväksi. Myös monessa muussa maassa Punainen Risti on mukana veripalvelutoiminnassa. Veripalvelutoiminta sopii
auttamisen kanavana ja voittoa tavoittelemattomana toimintana hyvin Punaisen Ristin osaksi.
Menneet vuosikymmenet ovat osoittaneet, että olemme
onnistuneet tehtävässämme erinomaisesti. Kiitos aktiivisten
verenluovuttajien, Suomen verihuolto on yksi parhaiten toimivia koko maailmassa. Meillä on vahva, lähes 70 vuoden aikana
kertynyt ainutlaatuinen osaaminen ja erittäin motivoitunut,
työnsä merkitykselliseksi kokeva ja siihen sitoutunut henkilöstö. Toimintamme on myös kustannustehokasta: verivalmistei-

den osuus Suomen erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksista on laskenut koko tämän vuosikymmenen ajan.
Vuosikymmenten vaihtuessa on moni asia muuttunut, mutta Veripalvelun organisoima verivalmistehuolto on edelleen
tätä päivää. Keskitetty toimintamalli tuo tehokkuutta, varmistaa verivalmisteiden saatavuuden kaikkialla Suomessa ja
vapauttaa terveydenhuollon voimavaroja potilaiden hoitoon.
Sairaalat arvostavat toimintaamme erittäin paljon. Siitä kertovat myös saamamme valtakunnalliset erityistehtävät, kuten
elinsiirtojen kannalta välttämättömien laboratoriotutkimusten
ylläpito 24/7-periaatteella, kaikkien Suomessa synnyttävien äitien veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset sekä
Suomen Kantasolurekisterin ylläpito.

Veripalvelutoiminnalla on
Suomessa pitkät perinteet.
Kuva Helsingin Töölönkadun
toimipisteestä 1959.
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Onnistumisen viisi mittaria
Kun arvioimme onnistumistamme, on verivalmisteiden riittävyys tärkeä kriteeri. Onnistuimme siinä viime vuonna taas erinomaisesti. Tasainen veren kerääminen ja hyvä valmisteiden toimitusketjun hallinta takasivat verivalmisteiden vakaan saatavuuden.
Ensiarvoisen tärkeää on myös verivalmisteiden turvallisuus.
Keräämämme veren välityksellä ei ole välittynyt yhtään HIV-infektiota vuoden 1985 jälkeen. Edellinen hepatiitti B -tartunta on vuodelta 2004 ja hepatiitti C -tartunta vuodelta 2000.
Kolmas mittari on luovutetun veren hyödynnettävyys. Olemme tässäkin tehokkaita, sillä hyödynnämme kaiken veren, joka
täyttää luovutuksen, valmistuksen ja testauksen laatukriteerit.
Kokoverta keräämme hieman yli arvioidun punasolutarpeen varautuaksemme hävikkiin ja kysynnän satunnaisvaihteluun. Vanhenemassa olevat punasolut toimitamme porfyria-aineenvaihduntataudin hoitoon käytettävän, Suomessa kehitetyn lääkkeen
raaka-aineeksi. Myös kokoverestä eroteltavan plasman toimitamme plasmalääkkeiden raaka-aineeksi.
Neljäntenä arviointikriteerinä ovat yhteiskunnalle aiheutetut
kustannukset. Verivalmisteiden osuus erikoissairaanhoidon kuluista oli vuonna 2015 arviolta 0,6 %. Vuonna 2007 vastaava luku
oli 0,9 %. Kehitys johtuu hyvästä kustannusten hallinnasta Veripalvelussa, verivalmisteiden käytön vähenemisestä ja siitä, että
erikoissairaanhoidon kulut ovat nousseet verivalmisteiden keräysja tuotantokustannuksia nopeammin.
Tärkeää on myös varautuminen poikkeustilanteisiin. Veripalvelulla on valtakunnallisena toimijana ja osana Suomen Punaisen Ristin organisaatiota hyvät edellytykset reagoida toimintaympäristön mahdollisiin äkillisiin muutoksiin. Varaudumme
poikkeusoloihin ja suunnittelemme valmiuttamme yhdessä sairaaloiden asiantuntijoiden kanssa. Olemme valmistelleet ja luovuttaneet viranomaisille ehdotuksemme valtakunnalliseksi verihuollon
valmiussuunnitelmaksi.

koska emme jaa voittoa, vaan se jää käytettäväksi toimintamme
kehittämiseen. Sijoitusomaisuus ja siitä saatava tuotto muodostavat turvapuskurin ja mahdollistavat investoinnit ilman ulkopuolista
rahoitusta.
Tehostimme toimintamme rakenteita merkittävästi vuosina
2013–2014. Tämän uusiutumisen tulokset näkyvät vuosien 2014
ja 2015 taloudellisessa tuloksessa. Hyvä taloustilanne mahdollistaa Veripalvelun pitkäjänteisen kehittämisen ja verivalmisteiden
maltillisen hintakehityksen. Meidän ei tarvinnut korottaa verivalmisteiden hintoja vuonna 2015 ja vuodeksi 2016 onnistuimme
laskemaan niitä.
Toimintamme perustuu luottamukseen. Veripalvelun toiminnan
laillisuutta valvovat viranomaiset, SPR:n sisäinen tarkastus ja tarkastusvaliokunta, SPR:n pääsihteeri ja hallitus sekä riippumaton
tilintarkastaja. Veripalvelun oma hallitus huolehtii siitä, että päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa.
Onnistuminen edellyttää myös hyvää yhteistyötä. Veripalvelun
perustana on vapaaehtoisten verenluovuttajien auttamisen halu,
jota tukee työhönsä sitoutunut ammattitaitoinen henkilökunta.
Auttamisen ketjuun osallistuvat verenluovuttajien ja muiden vapaaehtoisten lisäksi myös lukuisat yhteistyökumppanimme ja sairaanhoidon ammattilaiset potilaita hoitavissa yksiköissä.
Lämpimät kiitokseni teille kaikille yhteistyöstä!
Martti Syrjälä
Veripalvelun johtaja

Veripalvelulla on 10 kiinteää
toimipistettä ja se järjestää
yli 1000 verenluovutustilaisuutta joka vuosi.

Vakaa talous tuo vakautta
toimintaan
Huolehdimme osaltamme kriittisistä yhteiskunnan peruspalveluista, joille on keskeistä vahva ammattimaisuus ja toimintavarmuuden ylläpito. Vaikka toimintamallimme on hyvin lähellä yritystoimintaa, on siinä myös perustavanlaatuisia eroavaisuuksia voittoa
tavoitteleviin yrityksiin nähden. Emme esimerkiksi pyri luomaan
valmisteillemme ja palveluillemme kysyntää markkinoinnilla, vaan
toimimme pikemminkin päinvastoin. Koulutamme ja opastamme
sairaaloita käyttämään verivalmisteita vain todelliseen tarpeeseen
silloin, kun siitä on potilaalle hyötyä.
Taloutemme on tällä hetkellä vahvalla pohjalla, mikä tuo varmuutta ja vakautta toimintaamme ja sen kehittämiseen. Tuloslaskelman mukainen ylijäämä vuonna 2015 oli 3,9 miljoonaa euroa
ja sisäisen taseen loppusumma 74,2 miljoonaa euroa. Taseeseen
sisältyvän sijoitusomaisuuden tuotto oli noin 2,4 miljoonaa euroa. Veripalvelulle on kertynyt lähes 70 toimintavuoden aikana
sijoitusomaisuus, joka on suurelta osin perua 1970–1990-luvuilla
maailmalla menestyneen, Veripalvelussa kehitetyn interferonilääkkeen tuomista tuloista sekä Kivihaan kiinteistön myynnistä
vuonna 2007 saadusta kauppahinnasta. Omaisuutta on kertynyt,
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Verivalmisteet sairaaloille, myydyt
Valmiste, yksikköä
Punasolut,
valkosoluttomat
Verihiutalevalmisteet

2013

2014

2015

muutos %
2014–2015

212 654

204 134

197 357

-3,3

37 234

37 635

38 025

+1,0

Punasolujen käyttö väheni edelleen.

Luovutetun kokoveren hyödyntäminen verivalmisteiksi 2015
punasolut

verihiutaleet**

93 %

91 %

Verenluovutukseen liittyvät poistot

2%

-

Laboratoriotuloksiin ja tuotantoprosessiin
liittyvät poistot

2%

2%

Vanhentuneet*

3%

7%

Valmiste potilaskäyttöön

Verivalmisteet ja
laboratoriopalvelut

* Vanhentuneet punasolut toimitetaan porfyrian (harvinainen aineenvaihduntasairaus)
hoitoon tarkoitetun lääkkeen raaka-aineeksi
** Osuudet verihiutalevalmistukseen ohjatuista kokoveristä
Veri käytetään Suomessa tehokkaasti potilaiden hoitoon.

Verivalmisteet
Veripalvelu erottelee luovutetun veren punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi, ja huolehtii verivalmistehuollosta
Suomen sairaaloihin. Verta kerätään ja valmisteita tehdään
sairaanhoidon tarpeiden mukaisesti. Tarpeen ennustaminen perustuu Veripalvelun ammattilaisten kokemukseen,
tietojen keräämiseen sairaaloista ja varastotilanteeseen.
Punasolujen käyttö sairaaloissa väheni reilut 3 % ja verihiutalevalmisteissa käyttö pysyi edellisvuoden tasolla.
Punasolut ovat käyttökelpoisia enintään viisi viikkoa
luovutuksesta. Tavoitteenamme on pitää punasoluvarasto kaikkien veriryhmien osalta 4–6 päivän tarpeen tasolla.
Optimaalinen varastotaso minimoi vanhenemisen ja turvaa valmisteiden saatavuuden. Vuonna 2015 toimitimme
punasolut sairaaloihin keskimäärin 8 vuorokauden ikäisinä, jolloin valmisteille jäi käyttöaikaa sairaaloissa vielä lähes neljä viikkoa. Punasoluvarasto ylitti minimitavoitteen
(4 päivän tarve) 92 % ajasta.
Verihiutaleiden säilyvyysaika on vain viisi vuorokautta,
mikä tekee niiden varastoimisen ja valmistuksen mitoituksen haastavaksi. Tämän lisäksi verihiutaleiden käytön
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päiväkohtainen vaihtelu on suurta. Verenluovutuksessa
lisättiin verihiutaleiden koneellista keräämistä eli trombafereesiä kaksinkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna:
luovutuksia oli nyt yli 2 000. Tällä tavoin voimme entistä
paremmin ottaa huomioon nopeatkin muutokset lyhytkestoisten verihiutaleiden käytössä.
Valtakunnallisen verihuollon toiminnanohjauksen parantaminen on yksi strategiamme avaintavoitteista. Vuoden 2015 aikana suunnittelimmekin tätä koskevaa tietojärjestelmäarkkitehtuuria. Tavoitteena on
tietojärjestelmä, jonka
avulla voimme nykyistä
paremmin ohjata verenottoa ja -käyttöä,
kehittää verensiirtohoitojen vaikuttavuutta ja
saada ennakoivaa tietoa verenkäytön muutoksista.

Punasoluvarasto ylitti
minimitavoitteen
92 % ajasta.

Laboratoriomme
analysoitavaksi tulee
joka päivä yli 3 000
verenluovutuksessa
otettua näyteputkea.

Laboratoriopalvelut
Veripalvelun laboratorioiden päätehtäviä on luovutetun veren testaaminen ja siten verensiirtojen turvallisuuden takaaminen. Laboratorioomme tulee joka
päivä yli 3 000 verenluovutuksessa otettua näyteputkea, joista tehdään tarkat veriryhmä- ja virustutkimukset. Tämän lisäksi laboratoriossamme tehdään
laadunvarmistustutkimuksia verivalmisteiden tasalaatuisuuden varmistamiseksi ja säilytyksen aikaisten
muutosten havaitsemiseksi.
Verenluovuttajatutkimusten lisäksi palvelemme
terveydenhuoltoa tekemällä erikoisosaamiseemme
liittyviä kliinisiä laboratoriotutkimuksia. Näitä ovat
muun muassa verensiirtoihin liittyvien ongelmatilanteiden selvittely, raskaudenaikaisten veriryhmäimmunisaatioiden seulonta, elin- ja kantasolusiirtoihin
liittyvät luovuttajan ja potilaan välisen sopivuuden
varmistavat tutkimukset sekä veren hyytymisongelmia selvittävät tutkimukset.
Kliinisten laboratoriotutkimusten määrissä ei tapahtunut vuoden aikana kovinkaan suuria muutoksia.
Vuoto- ja tukostaipumustutkimusten määrä kasvoi
uusien asiakkaiden myötä. Myös kudostyypitysten
määrä oli hieman kasvussa, mikä johtui erityisesti
elinsiirtojen määrän kasvusta. Sikiön veriryhmämääritys äidin plasmasta vakiintui uudeksi tutkimusmenetelmäksi ja siksi neuvolanäytetutkimusten määrä
pysyi edellisen vuoden tasolla, vaikka synnytysten
määrä väheni koko maassa.
Uudistimme elinsiirtotoiminnassa tarvittavien kudossopeutuvuustutkimusten päivystysmenetelmiä ja
nopeutimme niiden avulla prosessia merkittävästi.
Nyt elinsiirteitä saavien potilaiden valintaan tarvittavat tulokset ovat käytettävissä useita tunteja aiempaa nopeammin. Myös keskeisiä testauslaitteistoja uudistettiin. Uuden sukupolven helppokäyttöiset
analysaattorit tarjoavat entistä paremman testauskapasiteetin ja nopeuttavat testausprosesseja.
Suurin laboratorioitamme koskeva muutos oli valmistautuminen yhteistyöhön Kivihaan kiinteistöön
2016 muuttavan alivuokralaisemme, Yhtyneet Medix
Laboratoriot Oy:n (YML) kanssa. Sovimme tuotannollisesta yhteistyöstä, johon kuuluu yhteisen laboratorioautomaation hankinta näytteiden esikäsittelyyn,
kuljettamiseen ja tutkimiseen. Automaatiolinjasto
otetaan käyttöön luovuttaja- ja neuvolanäytteiden
esikäsittelyssä vuonna 2016.

Veripalvelun laboratoriotutkimuksia terveydenhuoltoyksiköille
2014

2015

8 288

10 626

Veriryhmätutkimukset yhteensä

14 025

14 173

Punasoluvasta-ainetunnistukset

3 968

3 994

Vaativat punasoluvasta-ainetunnistukset

1 402

1 570

Kiireelliset ja päivystysaikana tehdyt veren
sopivuustutkimukset

2 019

2 043

Neuvolanäytetutkimukset

81 165

82 179

Kudossopeutuvuustutkimukset*

13 793

12 144

487

455

Vuoto- ja tukostaipumustutkimukset

Trombosyyttitutkimukset

* Näytteitä oli 7 034 vuonna 2015 ja 6 858 vuonna 2014. Yksittäisiä tutkimuksia
yhdistettiin pakettitutkimuksiksi vuosina 2014–2015.
Laboratoriotutkimusten määrä eri tutkimusryhmissä pysyi hyvin lähellä
edellisvuoden tasoa.

HIV- ja hepatiittivirukset (B ja C) sekä syfilis verenluovuttajien näytteissä
vuosina 2011−2015
2011

2012

2013

2014

2015

Hepatiitti B

1

2

1

3

7

Hepatiitti C

9

15

9

4

7

HIV

0

1

0

2

1

Kuppa eli syfilis

0

51*

6

5

4

* 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.

Suomessa tehdyt elinsiirrot 2011−2015
2011

2012

2013

2014

2015

177

199

189

240

245

56

52

49

59

77

Sydän

18

22

21

24

25

Keuhkot

23

26

15

15

24

Sydän–keuhko

0

1

0

2

0

Haima

1

8

10

15

17

Ohutsuoli

0

2

1

0

3

Munuainen
Maksa

YHTEENSÄ

275

310

285

355

391

Kuolleilta luovuttajilta
Suomesta

92

107

95

120

127

Eläviltä luovuttajilta Suomesta
(munuainen)

13

11

13

15

15

Veripalvelu tekee kaikkien Suomessa tehtävien elinsiirtojen ja kantasolusiirtojen kudostyypitykset.
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Yhdeksän kymmenestä
verenluovuttajasta on
erittäin tyytyväinen
kokemukseensa.

Verenluovutus
Verenluovutuksessa tavoittelemme sitä,
että luovuttajien määrä vaihtelisi eri arkipäivien
välillä mahdollisimman vähän. Tällainen tasainen verenotto palvelee parhaiten tehokkainta
verivalmistehuollon ketjua luovuttajalta potilaalle. Pyrimme pitämään luovutuspaikkojen verkoston optimaalisena, jotta saamme kerättyä verta
juuri tarvetta vastaavasti: emme liikaa, emmekä
liian vähän. Jos veren tarve sairaaloissa kasvaa,
kutsumme tarvittavien veriryhmien luovuttajia
tehostetusti lisää.
Vuonna 2015 keräsimme kokoverta kymmenessä kiinteässä toimipisteessä ja 1 237 liikkuvan Veripalvelun tilaisuudessa yhteensä 209 407
pussia. Vähensimme kokoveren keräystä 3 %,
mikä vastaa punasolujen käytön vähenemistä.
Verihiutaleita keräsimme yhteensä 2 125 koneellisessa luovutuksessa (trombafereesissä),
mikä on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen
nähden. Koneellisten verihiutaleluovutusten
määrän lisäämisellä pyrimme pitämään verivarastoja tasapainossa niin, ettei lisääntynyt verihiutalevalmisteiden tarve samalla kasvata turhaan punasoluvarastojamme.
Verenluovutuksessa (kokoveri ja afereesi)
kävi 133 597 eri henkilöä ja heistä 120 882 luovutti verta. Ei-luovuttaneilla oli verenluovutukselle jokin lyhyt- tai pitkäaikainen este, esimer8
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kiksi liian alhainen hemoglobiini tai ulkomaanmatkasta aiheutunut
varoaika. Yksittäisten verenluovuttajien määrä väheni edellisvuodesta lähes 5 %:lla, koska kutsuimme luovuttajia vähemmän ja vähensimme myös luovutustilaisuuksien määrää. Uusien luovuttajien
osuus verta luovuttaneista oli 14 %, mikä on hyvä määrä luovuttajakunnan uusiutumisen näkökulmasta.
Rekisteröityneitä verenluovutusryhmiä eli VeriRyhmiä oli vuoden
lopussa 2 229. Olemme kannustaneet yrityksiä, yhteisöjä ja ryhmiä
verenluovutukseen VeriRyhmä-toiminnan avulla jo muutaman vuoden ajan. Toiminnan alkuvaiheessa asetettu 2 000 ryhmän tavoite
saavutettiin ja ylitettiin noin vuoden etuajassa syksyllä 2015.
Verenluovuttajien tyytyväisyys asiakaspalveluumme pysyi edellisvuosien tapaan korkealla tasolla: yhdeksän kymmenestä luovuttajasta on erittäin tyytyväinen kokemukseensa. Vuoden 2015 lopussa
otimme käyttöön uuden sähköisen asiakaspalautejärjestelmän, joka
on reaaliaikaisessa yhteydessä seuranta- ja raportointijärjestelmiimme. Uudistuksen ansiosta voimme reagoida asiakaspalautteisiin erittäin nopeasti.

Kokoverenluovutukset 2005−2015
320 000
280 000
240 000
200 000
160 000
120 000
80 000
40 000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Verta kerätään sairaaloiden tarpeen mukaisesti, joten määrä vaihtelee
vuosittain. Lisäksi vuonna 2015 tehtiin 2 125 verihiutaleluovutusta eli
trombafereesiä.

Yleisimmät verenluovutuksen estävät syyt 2015
(% luovutukseen rekisteröityneistä)

Ei-luovuttaneiden osuus luovutukseen rekisteröityneistä (%)
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0,8

9,5

10,0

9,9

10,6

Hyvin matala hemoglobiini

0,4

Naiset

13,2

13,6

13,4

14,5

Leikkaus, hammashoito

0,4
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Uudet luovuttajat
Aiemmin luovuttaneet

Suomalaisten veriryhmäjakauma, uudet verenluovuttajat 2015
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Verenluovuttajia ohjataan tulemaan verenluovutukseen veriryhmänsä mukaan.
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Verenluovutuksen yläikäraja nostettiin 70 vuoteen vuoden 2014 alussa.

Lääketieteelliset
palvelut
Lääketieteellisiin palveluihimme kuuluvat muun muassa
verensiirtoja ja verisairauksien hoitoa koskeva kliininen
tuki sairaaloille, koulutustoiminta, veriturvatoiminta, Suomen Kantasolurekisteri ja Solutuotantokeskus.
Veripalvelun lääkärit antavat kliinistä konsultaatiota ja
laativat potilastutkimusraportteja esimerkiksi veriryhmä-,
kudossoveltuvuus- sekä vuoto- ja tukostaipumustutkimuksista. He päivystävät myös toimistoajan ulkopuolella.
Yksittäisiä päivystystapauksia oli vuonna 2015 lähes 500,
joista valtaosa koski verensiirtoja.
Järjestimme sairaala-asiakkaillemme kahdeksan koulutuspäivää, joihin osallistui yhteensä yli 350 terveydenhuollon ammattilaista. Lääkärimme ja muut asiantuntijamme pitivät vuoden aikana yhteensä 78 luentoa erilaisissa
tilaisuuksissa. Sairaaloiden henkilökunnalle tarkoitetun
verensiirron ABO-verkkokurssin sisältö uudistettiin. Sitä on
käytetty tähän mennessä jo yli 239 000 kertaa. Vuonna
2015 perustimme myös uudenlaisen sairaaloiden yhteyshenkilöverkoston, jonka tarkoituksena on kehittää kansallisen verihuoltoketjumme toimivuutta.
Kantasolurekisteriin ilmoittautui vuonna 2015 ennätysmäärä uusia luovuttajia, 4 615. Viime vuosina voimakkaasti kasvaneessa rekisterissä on nyt jo yli 30 000 jäsentä.
Rekisteriä myös hyödynnetään: Kantasolurekisterimme
välitti vuonna 2015 yhteensä 156 siirrettä. Määrä on lähes sama kuin edellisenä vuonna, mutta pitkällä aikavälillä siirteiden käyttö on lisääntynyt. Vuonna 2014 Suomen
10
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Kantasolurekisteri toimitti maailman kantasolurekistereistä
kolmanneksi eniten siirteitä potilaille, kun vertailussa otettiin huomioon rekisterin koko.
Kantasolurekisteriin on voinut liittyä verkossa vuodesta 2012 alkaen. Tavoitteenamme on kehittää sähköisiä
palvelujamme niin, että potilaita hoitavien lääkäreiden on
mahdollisimman helppo asioida Kantasolurekisterin kanssa, ja että rekisteriin liittyminen on sujuvaa.
Solutuotantokeskus tutkii, kehittää ja tuottaa soluhoitovalmisteita vaikeiden sairauksien kokeellisiin hoitoihin
terveydenhuollon käyttöön. Vuonna 2015 toimitimme
mesenkymaalisia stroomasoluja 10 potilaalle Helsingin
ja Turun yliopistollisiin keskussairaaloihin. Nämä potilaat
sairastivat kantasolusiirtoon liittyviä vaikeita immunologisia tauteja. Solutuotantokeskuksessa eristetään myös
ihosoluja palovammapotilaiden omasta ihosta. Näitä soluja toimitimme seitsemälle HYKS:n palovammakeskuksen
potilaalle.
Olemme mukana myös biopankkitoiminnassa. Koordinoimme Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM),
Suomen Hematologiyhdistyksen ja sairaanhoitopiirien
kanssa Hematologisen biopankin toimintaa. Vuonna 2015
biopankkiin
kerättiin yhteensä 361
potilaan
näytteet.
Kokonaisuudessaan
biopankissa on noin
1 000 potilaan näytteet. Lisäksi vuoden
2015 lopussa biopankki
vastaanotti
ensimmäiset näytepyynnöt tutkijoilta.

Kantasolurekisteriin
ilmoittautui
vuonna 2015
ennätysmäärä
uusia luovuttajia.

Jatkoimme
vahvaa tutkimuspanostusta
solu- ja kudosterapioihin.

Tutkimustoiminta
Kantasolurekisterin välittämät
siirteet 2013–2015
Välitetyt siirteet yhteensä
2013

2014

Luuydinsiirre

29

21

2015
25

Veren kantasolusiirre

97

121

117
5

Istukkaverisiirre

7

5

Lymfosyyttisiirre

13

12

9

146

159

156

yhteensä

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

Suomalaiselta luovuttajalta suomalaiselle potilaalle
2013

2014

8

4

7

13

23

26

Istukkaverisiirre

0

0

1

Lymfosyyttisiirre

2

1

1

23

28

35

Luuydinsiirre
Veren kantasolusiirre

yhteensä

2015

Ulkomaalaiselta luovuttajalta suomalaiselle potilaalle
2013

2014

Luuydinsiirre

18

15

18

Veren kantasolusiirre

80

71

72

Istukkaverisiirre

1

1

1

Lymfosyyttisiirre

10

8

5

109

95

96

yhteensä

2015

Suomalaiselta luovuttajalta ulkomaalaiselle potilaalle
2013

2014

2015

Luuydinsiirre

3

1

0

Veren kantasolusiirre

4

14

7

Istukkaverisiirre

6

4

3

Lymfosyyttisiirre

1

2

3

14

21

13

yhteensä

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

Tutkimustoiminnan strategiassamme olemme päättäneet keskittyä verensiirtohoitoihin sekä solu- ja
kudosterapioiden kehittämiseen. Teemme kuitenkin
myös muuta tutkimusta esimerkiksi verenluovutukseen liittyen. Tutkimustoimintamme painotuksia ja
tuloksellisuutta arvioi ulkoinen tieteellinen neuvottelukunta.
Vuonna 2015 aloimme tutkia verenluovutukseen liittyviä terveysvaikutuksia. FIN DONOR
10 000 -rautatutkimuksessa keräämme näytteitä verenluovuttajilta selvittääksemme luovuttajien rautavarastoihin vaikuttavia tekijöitä. GeneRisk-tutkimuksessa taas tarjoamme verenluovuttajille mahdollisuutta
selvittää heidän oma sydän- ja verisuonitautien riskinsä laajassa kansallisessa yhteistyöhankkeessa. Lisäksi tutkimme sosiologisesti väitöskirjatyönä, miten
verenluovuttajat kokisivat luovutetun veren nykyistä
laajemman tutkimuskäytön ja biopankituksen. Näistä
verenluovuttajatutkimuksista saadaan ensimmäisiä
tuloksia jo vuonna 2016.
Vuonna 2015 jatkoimme vahvaa panostusta soluja kudosterapioihin. Tutkimme mesenkymaalisten
stroomasolujen käyttöä kantasolusiirtojen komplikaatioiden hoidossa sekä näiden solujen toimintamekanismeja. Aloitimme myös tutkimusprojektin syövän
täsmähoitoon tähtäävän CAR-T-soluterapiavalmisteen kehittämiseksi. Koko genomin kattava kudossopivuus -projektissa etsimme uusia kudossopivuuteen
liittyviä tekijöitä ja kehitämme työkaluja, joilla voimme
arvioida siirtoparien kokonaissopivuutta.
Tiedejulkaisujen määrä väheni viime vuosiin nähden, koska tutkimusstrategiaa suunnattiin uudelleen.
Nykyisten projektien julkaisusuunnitelma ja 16 väitöskirjatyöntekijäämme tulevat jo lähivuosina nostamaan
julkaisujen laatua ja määrää entisestään.
Vuonna 2015 käytimme tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan noin 2,5 miljoonaa euroa, josta 40 % eli
lähes miljoona euroa katettiin ulkopuolisella rahoituksella. Ulkoista tutkimusrahoitusta oli 5 % enemmän
kuin vuonna 2014.
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Muut toiminnot
Laatujärjestelmämme varmistaa, että toimintamme täyttää sille asetetut vaatimukset. Laatuyksikkömme on perehdyttänyt Veripalvelun eri
toiminnoista vastaavaa henkilökuntaa sekä sisäisiin että ulkopuolisiin
auditointeihin. Tavoitteena on ylläpitää laatujärjestelmää sekä samalla
kehittää ja tehostaa toimintaa, kuten myös vähentää hukkaa.
Viime vuodelle ajoittui edellistä vuotta enemmän tarkastuksia ja auditointeja ja niiden tulokset ovat olleet hyvät. Sisäisillä auditoinneilla varmistetaan, että toimintamme täyttää vaatimukset ja että se saa hyvät
tulokset viranomaistarkastuksissa ja asiakkaiden suorittamissa auditoinneissa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) tarkastaa ja
lääkkeiden raaka-aineita käyttävät asiakkaamme auditoivat Veripalvelun
toimintoja kahden vuoden välein. Lisäksi akkreditointeihimme liittyen
meidät arvioidaan 1–3 vuoden välein.
Prosessien kehittämistä jatkettiin lean-toimintamallin mukaisesti.
Lean-toiminnalla on sujuvoitettu prosesseja esimerkiksi verivalmisteiden
tuotannossa, laboratoriotutkimuksissa sekä verenluovutustoiminnassa.
Lean-koulutuksiin osallistui vuoden aikana lähes 300 veripalvelulaista.
Tavoitteena on tuoda lean-toiminta ja prosessien parantaminen entistä
systemaattisemmin osaksi veripalvelulaisten perustyötä.

HENKILÖSTÖ
Veripalvelussa työskenteli vuonna 2015 keskimäärin 536 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa 443 kokoaikaisen
henkilön työpanosta (FTE). Henkilöstön keski-ikä oli 41,4 vuotta
(2014: 42,4 vuotta). Henkilökunnasta naisia oli 87 % ja miehiä
13 %. Työsuhteen keskipituus oli 12,8 vuotta (2014: 12,4 vuotta).
Sairauspoissaolojen määrä väheni edellisvuodesta. Veripalvelun sairauspoissaolojen määrät ovat olleet varsin alhaiset useana
vuonna peräkkäin. Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta oli 3,2 % vuonna 2015 (3,9 % vuonna 2014).
Henkilöstön kehittämisen teemojamme olivat luottamus, ilo
ja kehittyminen. Työn iloa vahvistimme esimerkiksi uudella työkavereiden kiittämiseen kehitetyllä VeriGreatJob-toimintamallilla,
kertomalla henkilökunnan onnistumisista sisäisissä viestintäkanavissa sekä tukemalla työyhteisöjen yhteistä tekemistä ja liikuntaa monessa muodossa. Kehittymistä tuimme esimerkiksi järjestämällä kaikille mahdollisuuden osallistua työyhteisötaitojen
klinikoille, joiden teemoja olivat itsensä johtaminen ja ajankäyttö,
puheeksi ottamisen taidot, erilaisuus voimavarana sekä vastuullinen vaikuttaminen. Kannustimme henkilöstöämme oman työn
kehittämiseen lean-koulutuksilla, joihin on osallistunut jo yli 300
veripalvelulaista. Uudistimme myös aloitetoimintaamme, ja vuoden aikana tehtiin ennätykselliset 151 aloitetta.
Kehitystyö näkyi myönteisesti henkilöstötutkimuksen tuloksissa. Henkilöstötyytyväisyyttä mittaava Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen Trust Index© nousi vuonna 2015 viidellä
prosenttiyksiköllä nykyiseen 74 %:iin. Henkilökuntamme pitää
Veripalvelun erityisvahvuuksina hyvää työilmapiiriä, toisista välittämistä ja ammattitaitoisia työkavereita sekä työn merkitystä ja
sen arvostusta. Kyselyn perusteella luottamuksen ilmapiirin koettiin vahvistuneen. Pyrimme vahvistamaan keskinäistä yhteistyötä
ja luottamusta edelleen lisäämällä päätöksenteon läpinäkyvyyttä
ja vastuunantoa, osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon
sekä palautteenantoa esitetyistä ideoista ja aloitteista.
12
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Tietohallintopalveluissa keskityimme perustehtäviimme eli pitämään yllä ja tukemaan tietojärjestelmiä, joilla huolehditaan jokapäiväisistä tehtävistämme verenluovutuksessa, laboratorioissa,
tuotannossa ja muissa toiminnoissa. Vuonna 2015 päivitimme
verenluovuttajien rekisteröinnin sekä verivalmisteiden tuotannon
tietojärjestelmän, uusimme IT-infrapalveluratkaisun sekä määrittelimme verihuoltoketjun IT-arkkitehtuuria. Lisäksi rakensimme uutta
verkkopalvelua, joka otettiin käyttöön alkuvuonna 2016.

Veripalvelulle vahvistetut toimiluvat sekä Veripalvelussa tehdyt akkreditoinnit, tarkastukset ja
auditoinnit 2015
Toimiluvat

6

Akkreditoinnit

2

Viranomaistarkastukset

Viestinnässä ja markkinoinnissa tuimme verenluovuttajien ohjaamista veriryhmä- ja paikkakuntakohtaisesti. Vahvistimme myös
Kantasolurekisterin viestintää. Käytämme viestinnässä monia kanavia: esimerkiksi kohdennettuja tekstiviestejä ja uutiskirjeitä, lehti-, verkko-, radio- ja
ulkomainontaa, mobiilipalvelua sekä verkkoviestintää. Sosiaalisesta mediasta, erityisesti Facebookista, on tullut tärkeä viestintäkanava Veripalvelun ja luovuttajien välillä.
Vuonna 2015 tuotimme myös paljon uutta
viestintäaineistoa, erityisesti videoita ja infografiikkaa. Niiden tarkoituksena on sekä
vain yksi ihminen,
kannustaa luovuttajia että vahvistaa ymjoka voi auttaa
tiettyä potilasta
märrystä koko verihuoltoketjun toiminnasta.

8

Ulkoiset auditoinnit

16

Sisäiset auditoinnit

17

Veripalvelun tekemät toimittaja-auditoinnit

4

Sosiaalisesta
mediasta on tullut
tärkeä viestintäkanava
Veripalvelun ja
luovuttajien välillä.

Oletko se sinä?

maailmasta saattaa löytyä

Henkilöstömäärä
2014

2015

Henkilöstömäärä yhteensä 31.12.

529

537

Vakituiset

433

429

Määräaikaiset

55

63

Tarvittaessa töihin kutsuttavat

41

45

Henkilöstömäärä kokoaikaisina (FTE) keskimäärin

449

443

Henkilöstömäärä keskimäärin

525

536

Työssäkäyvät päätoimiset keskimäärin

458

453

Veripalvelun palveluksessa olevien henkilöiden lukumäärä kasvoi, mutta kokoaikaisena
henkilöstönä laskettuna määrä hieman väheni.

Sairauspoissaolo % teoreettisesta työajasta

6%
5%
4%
3%
2%
1%

Henkilöstön jakauma organisaatiossa (%)
2015
Verenluovutus

40 %

Verivalmisteet ja laboratoriopalvelut

35 %

Lääketieteelliset palvelut

11 %

Muut

14 %

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Suurin osa henkilöstöstä työskentelee verenluovutustoiminnassa.
Veripalvelussa työskentelee monen eri alan ammattilaisia.

Koulutusrakenne (%)
2015
TERVEYDENHOITO sairaanhoitaja,
erikoissairaanhoitaja, terveydenhoitaja

34 %

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

21 %

SOSIAALI- JA MUU HOITOALA lähihoitaja, apu-/perushoitaja

11 %

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

8%

LÄÄKETIETEELLINEN lääk.lis., lääk.tohtori,
erikoislääkäri

3%

KAUPALLINEN merkonomi, yo-merkonomi,
merkantti, tradenomi, ekonomi

4%

LÄÄKEALA farmaseutti, proviisori, farmanomi

5%

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

4%

Muu koulutus

Uudistimme
aloitetoimintaamme,
ja vuonna 2015
tehtiin ennätykselliset
151 aloitetta.

10 %
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Talous ja
Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio, ja sen

toiminnan rahoitus koostuu terveydenhuollon organisaatioille myydyistä verivalmisteista sekä muista lääketieteellisistä tuotteista ja palveluista. Veripalvelun toimintaa ei tueta
yhteiskunnan varoista eikä muista ulkopuolisista lähteistä,
lukuun ottamatta eräitä tutkimushankkeisiin saatuja apurahoja ja avustuksia.
Veripalvelun talous on ollut viime vuodet tasapainossa,
mikä on mahdollistanut maltillisen hinnoittelun verivalmisteille. Vuonna 2015 emme nostaneet hintoja lainkaan. Vuodelle 2016 päätimme laskea hintoja 1,0 %:lla siitäkin huolimatta, että verivalmisteiden kysyntä on vähentynyt.
Vuonna 2015 Veripalvelun koko liikevaihto oli 65,1 miljoonaa euroa (-1,1 %) ja tilikauden ylijäämä 3,9 miljoonaa
euroa (5,9 milj. euroa vuonna 2014).
Punasolujen, verihiutaleiden eli trombosyyttien, raakaplasman ja lääkkeeksi luokiteltavan jääplasmavalmisteen
myynnit muodostavat noin 80 % Veripalvelun liikevaihdosta. Verivalmisteiden euromääräinen myynti laski 1,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Punasolujen käyttö väheni 3,3 %
ja verihiutaleiden käyttö lisääntyi 1,0 %.
Veripalvelun välittämän jääplasmavalmisteen kappale-

määräinen myynti laski 1,5 %. Plasmaraaka-aineen myynti
sen sijaan kasvoi noin 2,2 % edellisvuoteen verrattuna, vaikka
plasmaa kertyi verenoton vähenemisen johdosta vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Myynnin kasvu johtui myyntierien
ajoituksesta. Laboratoriopalvelujen myynti jatkoi kasvuaan ja
oli 7,5 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,4 %.
Kiinteistökustannukset ovat olleet pitkään verraten korkeat, ja Kivihaan toimitiloissamme on paljon käyttämätöntä tilaa. Vuonna 2015 saimme parannettua tilannetta solmiessamme Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n (YML) kanssa
alivuokrasopimuksen. YML muuttaa alivuokralaiseksemme
2016, ja sopimukseemme kuuluu myös yhteiskäyttöinen laboratorioautomaatio.
Tilikauden lopussa Veripalvelun omaa pääomaa oli yhteensä 64,6 miljoonaa euroa, joista rahoitusarvopapereihin
oli sijoitettuna 36,0 miljoonaa euroa. Rahaa ja pankkisaamisia oli 21,4 miljoonaa euroa, joista 21,2 miljoonaa euroa oli
talletuksia SPR:n konsernitilillä.
Veripalvelu laatii toiminnastaan vuosittain sisäisen tuloslaskelman ja taseen. Veripalvelun tulos on osa Suomen
Punaisen Ristin tulosta, josta ei Veripalvelun tasekirjan allekirjoitushetkellä ole vielä annettu tilintarkastuskertomusta.

Liikevaihto tuoteryhmittäin (milj. euroa)
1%
6%
6%

66 %

12 %

2014

muutos %

% liikevaihdosta

42,7

43,1

-1,0 %

66 %

Laboratoriotutkimukset

7,5

7,2

4,4 %

12 %

Plasmaraaka-aine

5,9

5,8

2,2 %

9%

Lääkkeet

3,9

4,6

-15,1 %

6%

Solu- ja kudospalvelut

4,4

4,3

1,3 %

6%

Muut

0,7

0,8

-14,9 %

1%

65,1

65,8

-1,1 %

100 %

Verivalmisteet

9%

2015

Yhteensä
Pääosa Veripalvelun liikevaihdosta tulee verivalmisteista.

Veripussin kustannukset 2015 (%)

3%

2%

5%

6%
7%
41 %
9%

27 %

Henkilöstökulut

41 %

Materiaalit ja alihankinta

27 %

Kiinteistö- ja laitehuolto

9%

Vuokrat (tilat ja laitteet)

7%

ICT

6%

Logistiikka

3%

Investointikulut

2%

Muut

5%

Veripalvelun kustannuksista suurin osa koostuu henkilöstökuluista.
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Varastointi ja kuljetus 5 %

Kustannusten jakauma 2015
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Lääketieteellinen tuki 1 %

Tuotanto
15 %
Verenluovutustoiminta
50 %

Laboratoriotoiminta
29 %

Verivalmisteen kustannus koostuu useasta
eri työvaiheesta.

Verivalmisteiden
myynti muodostaa
noin 80 %
Veripalvelun
liikevaihdosta.

Yhteiskuntavastuun mittarit
Yhteiskuntavastuun mittarit
2015

2014

2013

Taloudelliset mittarit
Liikevaihto, 1 000 eur

65 081

65 836

65 569

Materiaalit ja palvelut, 1 000 eur

-16 930

-17 104

-16 349

Henkilöstökulut, 1 000 eur

-24 788

-24 881

-27 168

Ympäristömittarit
Sähkön kulutus, MWh (*

5 355

5 788

5 850

Veden kulutus, m3 (*

8 739

10 450

10 080

Kaukolämmön kulutus, MWh (*

4 156

4 471

4 290

Matkapäivät

11 540

12 065

12 417

CO2-päästöt, kotimaan lennot, kg

29 011

26 256

28 017

CO2-päästöt, ulkomaan lennot, kg

99 318

110 044

94 573

Polttokelpoinen jäte, kg (*

46 000

41 500

27 300

153 500

155 000

155 200

6 000

9 100

7 700

453

458

506

4 362

5 115

5 240

26

19

25

-261

-272

-156

Lajiteltu yhdyskuntajäte, kg (**
Vaaralliset jätteet, kg (*
Sosiaaliset mittarit
Henkilöstön määrä (työssäkäyvät päätoimiset, vuoden keskiarvo)
Sairauspoissaolot, pv
Työtapaturmat
Henkilökunnan koulutus, 1 000 eur
Henkilökunnan koulutus, eur/henkilö

-576

-595

-308

Henkilöstötyytyväisyys, Trust Index® kokonaispisteet

74 %

69 %

63 %

Verenluovuttajien tyytyväisyys, erittäin tyytyväisten osuus

89 %

88 %

90 %

-

9,2 n=189

-

Verenluovutusten määrä (kokoveri ja afereesi)

211 536

220 980

227 610

Verenluovuttajien määrä (kokoveri ja afereesi)

120 882

127 000

143 563

Verenluovutuksessa rekisteröityneet eri henkilöt (kokoveri ja afereesi)

133 597

139 614

144 847

223

257

258

Asiakastyytyväisyys, verivalmisteasiakkaat (kouluarvosanojen kokonaiskeskiarvo)
Muita toiminnan mittareita

Verensiirron raportoidut haittavaikutukset
Kantasolurekisterin välittämät siirteet
Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.)
Tieteellisten julkaisujen määrä

* Kivihaka, Helsinki

156

159

146

31 164

25 580

22 560

24

34

55

** Haudattavan jätteen määrään sisältyvät myös Helsingin liikkuvan veripalvelun jätteet
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Veripalvelun toimipisteet
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

Seinäjoki
Kauppakatu 26
60100 Seinäjoki

Kuopio
Puijonkatu 23
70100 Kuopio

Tampere
Rautatienkatu 21 B
33100 Tampere

Lahti
Kauppakeskus Trio Hansakuja
Kauppakatu 10
15140 Lahti

Turku
Yliopistonkatu 16 C
20100 Turku

Oulu
Isokatu 32 C
90100 Oulu

Lisäksi verenluovutustilaisuuksia
järjestetään joka arkipäivä
eri puolilla Suomea. Katso ajat ja
paikat verkkosivuiltamme
www.veripalvelu.fi.
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