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Veripalvelu on Suomen Punaiseen Ristiin kuuluva ter
veydenhuoltoa palveleva laitos. Huolehdimme keskitetysti koko maan verivalmistehuollosta. Toimintaam
me kuuluvat niin verenluovutusten järjestäminen ja
veren keräys kuin luovutetun veren testaus, verivalmis
teiden tuotanto ja jakelu sairaaloihin.
Tarjoamme terveydenhuollolle muun muassa veren
sopivuustutkimuksia sekä elin-, kudos- ja kantasolu
siirtoihin sekä veren hyytymistekijöihin ja trombosyyt
teihin eli verihiutaleisiin liittyviä tutkimuksia. Kaikkien
raskaana olevien äitien veriryhmä- ja veriryhmävastaainetutkimukset tehdään Veripalvelussa. Veripalvelussa
toimii myös Suomen Kantasolurekisteri, jonka kautta
välitämme kantasolusiirteitä potilaille.
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.

sisällys:
Veripalvelu lyhyesti ..................... 2
Johtajan katsaus ......................... 4
Toimintokatsaukset ..................... 5

Autamme potilaita yhdessä
Teemme työtä sen puolesta, että potilaat paranevat.
Veripalvelu tukee sairaaloita potilaan hoitoketjussa
yhdessä luovuttajien kanssa. Verenluovutustilaisuuk
sien järjestämisessä meitä auttaa iso joukko vapaa
ehtoisia.

Henkilöstö ................................ 13

Teemme tätä ammattitaidolla

Talous- ja yhteiskuntavastuu...... 14

Veripalvelu työllistää 9 paikkakunnalla noin 500
henkilöä, jotka ovat oman alansa ammattilaisia
ja asiantuntijoita. Tarjoamme terveydenhuollolle
veri- ja soluvalmisteita ja niihin liittyviä laboratorioja asiantuntijapalveluja.

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 asian
tuntijapalveluita. Huolehdimme vastuullisesti toimin
tamme tehokkuudesta ja kokonaistaloudellisuudesta.
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Toimintamme
tavoitteena
on aina
potilaiden
hyvinvointi.

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.

Tuotanto ja ulkoasu:
Mediafocus Oy

Työyhteisön hyvinvointi

Tekstit: Veripalvelun viestintä

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.

Valokuvat: Veripalvelun kuvapankki
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Arvostamme luovuttajan antamaa lahjaa huolehtimalla, että se käytetään
mahdollisimman tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti poti
laiden hyväksi. Kehitämme myös jatkuvasti omaa työtämme sujuvammaksi.

Paino: Libris Oy
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Johtajan
katsaus

 Henkilökohtainen koskemattomuus on asia, jota
pidämme yhtenä tärkeimmistä oikeuksistamme.
Verenluovutuksessa annamme tästä pois pienen
osan tuntemattoman lähimmäisen hyväksi ilman
oman hyödyn tavoittelua. Ehkä siksi ihminen
kokee verenluovutuksessa tekevänsä jotain ai
van erityistä. Suomi on lainsäädäntönsä kautta
sitoutunut verenluovutuksen maksuttomuuteen
ja vapaaehtoisuuteen. Suomen Punainen Risti
on vahvasti sen takana, että näin jatkuisi myös
tulevaisuudessa.
Kuluneena vuonna lähes 119 000 ihmistä
luovutti verta yli 200 000 kertaa. Verivalmisteita
saa vuosittain arviolta jopa 50 000 potilasta eri
puolilla Suomea.
Punasolu- ja trombosyyttivarastot pysyivät
hyvällä tasolla koko vuoden, vaikka sydänkesän
helleaalto oli haasteellinen niin luovuttajien, hen
kilökunnan kuin kuljetusolosuhteiden suhteen.
Verta luovutettiin 10 toimistossa eri puolilla Suo
mea sekä vaihtuvissa verenluovutustilaisuuksissa,
joita järjestettiin reilusti yli tuhat.
Potilaiden kannalta on tärkeää, että verta
luovutetaan tasaisesti ympäri vuoden. Siksi
viestimme aktiivisesti verenluovuttajille veritilan
teestamme. Veripalvelun pisarabarometri onkin
tuttu kaikille verenluovuttajille. Tätä täydensimme
vajaalla 800 000 tekstiviestillä, 150 000 sähkö
postilla ja 163 000 postikortilla. Olemme myös
aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Facebookissa
meillä on yli 110 000 seuraajaa. Aktiivisten veren
luovuttajien välityksellä viestimme saa silmän
räpäyksessä kymmeniä tuhansia lukijoita.
Verenluovutusten päiväkohtainen tasaisuus
on ollut yksi toimintamme mittareista vuodesta
2010. Kulunut vuosi 2018 oli verenluovutusten
tasaisuuden näkökulmasta tämän vuosikymmenen
paras. Olemme parin vuoden ajan valmistelleet
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Vaikuttavinta on
tavallisten suomalaisten
sitoutuminen lähimmäisten auttamiseen.
uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa veren
luovutuksen ja valmistuksen ohjaamiseen. Hanke
on edennyt ennakoitua hitaammin, mutta nyt
olemme päässeet sen testausvaiheeseen. Uuden
tietojärjestelmän kautta avautuu mahdollisuuksia
modernisoida Veripalvelun ja verenluovuttajien
välistä tiedonvaihtoa siitä, milloin on paras hetki
tulla luovuttamaan. Voi olla, että tavalliset teksti
viestit, sähköpostit ja postikortit siirtyvät jossain
vaiheessa historiaan tai ainakin niiden merkitys
pienenee.
Juhlistimme kuluneena vuonna 70-vuotista
toimintaamme eri tavoin. Omalla kohdallani se
merkitsi paljon Veripalvelun historian kertaamista
ja arkistojen tutkimista erilaisia puheita ja kirjoi
tuksia varten. Veripalvelun historia on hieno ja
sen vaikuttavin osa on tavallisten suomalaisten
sitoutuminen lähimmäisten auttamiseen ja tämän
auttamisen halun siirtyminen sukupolvilta toisel
le. Me veripalvelulaiset teemme kaikkemme sen
eteen, että näin jatkuisi myös tulevaisuudessa.

Martti Syrjälä
Veripalvelun johtaja, professori

To i m i n t oK a t s a u k s e t

v e r enluo v u tu s
 Verenluovutustoiminnan vuotta leimasi punasolujen käytön lisään
tyminen sairaaloissa ja tästä seuranneet toimenpiteet verenluovutus
ten riittävän määrän takaamiseksi.
Kokoverenluovutuksia toteutui 204 024, mikä oli noin 2 000 edellis
vuotta enemmän. Verenluovutukseen ilmoittautui vuoden aikana
131 465 eri henkilöä, joista verta luovutti 118 931. Koneellisia veri
hiutaleluovutuksia toteutettiin 2 585, suunnilleen saman verran kuin
edellisvuonna. Kaikki verenluovutukset yhteenlaskettuna vuodessa
oli 206 610 luovutusta.
Ensikertalaisia kaikista kävijöistä oli yli 15 % ja uusien ensikerta
laisten tavoite 20 000 ylitettiin. Uusien verenluovuttajien tavoittami
seksi tehtiin yhteistyötä oppilaitosten, yhteisöjen ja yritysten kanssa
järjestämällä verenluovutuskampanjoita. Puolustusvoimien kanssa •

Suomalaisten veriryhmäjakauma
Uudet verenluovuttajat 2018
A+

A-

B+

B-

AB+

AB-

O+

O-

35 %

5%

15 %

2%

7%

1%

30 %

5%

Kokoverenluovutukset
2009−2018

1 krt 55 %

204 024

202 332

204 503

209 407

216 485

150 000

4 krt 4 %
3 krt 13 %

222 837

> = 5 krt 2 %

246 434

200 000

263 408

Luovutuskertoja eri ihmisillä vuonna 2018

265 592

250 000

267 417

300 000

Verenluovuttajia ohjataan tulemaan verenluovutukseen
veriryhmänsä mukaan.

100 000

50 000

2 krt 26 %

Suomalaiset
verenluovuttajat
luovuttavat 
keskimäärin
1,6 kertaa
vuodessa.

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Verta kerättiin hieman edellisvuotta enemmän johtuen
punasolujen käytön pienestä kasvusta sairaaloissa.
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Verenluovuttajien
etnistä jakaumaa pyrittiin
monipuolistamaan.

•

vuosikymmeniä jatkunutta yhteistyötä tiivistettiin
järjestämällä kymmenessä varuskunnassa 24 luovu
tustilaisuutta, joissa saatiin noin 2 000 verenluovu
tusta.
Verenluovutuksista 53 % tapahtui Veripalvelun
toimipisteissä ja 47 % verenluovutustilaisuuksissa.
Niitä järjestettiin ympäri maata yli 1 100 kertaa.
Ryhmien verenluovutukset ovat suosittuja.
”VeriRyhmiltä” eli yhdessä säännöllisesti verta
luovuttavilta työpaikka-, harraste-, opiskelija- ja
ystäväryhmiltä kirjattiin yli 15 000 luovutusta,
mikä oli 22 % enemmän kuin edellisvuonna.
Luovuttamassa kävi 2 231 eri ryhmää. Uusia
ryhmiä perustettiin ennätykselliset 938, joista
yli kolmannes syksyn kampanjan aikana.
Verenluovuttajien etnistä jakaumaa pyrittiin
edelleen monipuolistamaan. Missing Minorities
-hankkeessa rekrytoitiin erityisesti afrikkalais
taustaisia verenluovuttajia harvinaisten veriryh
mien luovuttajien löytämiseksi. Yhteistyötä
tehtiin useiden yhdistysten kanssa. 

Verenluovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma 2018

12 000
10 000

Mies

Nainen

8 000
6 000
4 000
2 000
0

18–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–60 61–65 Yli 65v

Nuorten naisten joukossa on eniten verenluovuttajia.

Apua Nepalin veripalvelutoiminnan
uudelleenrakentamiseen
 Veripalvelun asiantuntijat auttavat veripalvelu
toiminnan kehittämistä Nepalissa. Kolmivuotisessa
Punaisen Ristin kansainvälisen yhdistyksen alaisessa
projektissa koulutetaan ja perehdytetään paikallista
veripalveluhenkilöstöä esimerkiksi veren keräämises
sä, työturvallisuudessa ja hygieniassa sekä luovut
tajaturvallisuuden varmistamisessa. Avustustyötä
tehdään Kathmandussa sekä maan keski- ja itäosissa,
joiden infrastruktuuri vahingoittui pahasti vuoden
2014 maanjäristyksissä. 
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V e r ivalm i steet

Verivalmisteet sairaaloille, myynti
Valmiste, yksikköä

 Verivalmisteiden tuotantoprosessissa erottelem
me luovutetun kokoveren punasoluiksi, verihiuta
leiksi ja plasmaksi. Huolehdimme verivalmisteiden
jakelusta kaikkiin Suomen sairaaloihin, sairaanhoi
don tarpeiden mukaisesti.
Vuonna 2018 verivalmisteiden toimitusvar
muus pysyi edellisvuosien tapaan erinomaisena
ja luovutettu veri hyödynnettiin tehokkaasti
valmistuksessa. Vastoin odotuksia päätuotteen,
valkosoluttomien punasolujen, tarve sairaaloissa
kääntyi nousuun pitkään jatkuneen laskun jälkeen.
Toisen päätuotteen, verihiutalevalmisteiden eli
trombosyyttien, käyttö väheni sairaaloissa odo
tetun kehityksen mukaisesti, kuten myös Veripal
velun lääketukkukaupan sairaaloille välittämän
jääplasmalääkevalmisteen.
Verivalmisteiden tuotantoprosessin sujuvuuteen
ja tehokkuuteen on Veripalvelussa kiinnitetty
systemaattisesti huomiota jo pitkään. Henkilökun
nan rooli prosessien kehittämisessä on leanhengen mukaisesti ollut erittäin merkityksellinen.
Hyvä palaute kansainvälisissä veripalvelulaitosten
toimintojen vertailussa on näkynyt lisääntyneinä
yhteydenottoina ja tutustumisvierailuina.
Poikkeusoloihin varautumiseen ja toiminnan
jatkuvuuden turvaamiseen kaikissa olosuhteissa
kiinnitetään huomiota. Vuonna 2018 erityisenä
kehitysasiana oli ydintoiminnan turvaaminen
tietoliikenne- ja tietojärjestelmähäiriötilanteissa. 

Punasolut,
valkosoluttomat
Verihiutalevalmisteet
(sisältää myös afereesivalmisteet)

muutos-%
2017–2018

2016

2017

2018

194 320

188 571

191 857

+1,7

34 850

34 131

33 366

-2,2

Punasolujen käyttö kääntyi kasvuun vuonna 2018.

Luovutetun kokoveren
hyödyntäminen verivalmisteiksi
punasolut
Valmiste potilaskäyttöön verensiirrossa

94 %

veri
hiutaleet **
92 %

Verenluovutukseen liittyvät poistot

2%

-

Laboratoriotuloksiin ja tuotanto
prosessiin liittyvät poistot

1%

-

Muut verensiirtotarkoitukseen
käyttämättömät (vanhentuneet ja
lääkevalmistukseen toimitetut)

3 %*

8%

* Verensiirtoon käyttämättömiä punasoluja toimitetaan porfyrian (harvinainen
aineenvaihduntasairaus) hoitoon tarkoitetun lääkkeen raaka-aineeksi.
** Osuudet verihiutalevalmisteista, valmistetaan vain osasta luovutettuja
kokoveriyksiköitä.

Veri käytetään Suomessa tehokkaasti potilaiden hoitoon.

Luovutettu veri
hyödynnettiin
tehokkaasti.
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Veripalvelun laboratoriotutkimuksia
terveydenhuoltoyksiköille

Laborator i opa lv elut
 Laboratoriopalvelumme tekee tutkimuksia Veripalve
lun veri- ja soluvalmisteiden turvallisuuden ja laadun
varmentamiseksi sekä terveydenhuollon tarpeisiin.
Ylläpidämme tutkimusten tuotantovarmuutta huo
lehtimalla testaukseen käyttämiemme teknologioiden
ajantasaisuudesta. Vuonna 2018 otimme käyttöön
uuden veriryhmäanalysaattorin ja korvasimme teknolo
giavaihdon yhteydessä omavalmisteiset reagenssisolut
kaupallisilla reagenssisoluilla verenluovuttajanäytteiden
testauksessa.
Kudossopeutuvuustutkimuksissa otimme käyttöön
uutta sekvensointiteknologiaa ja uudistimme tutkimus
kokonaisuutta. Elinsiirtojen sopivuustutkimuksissa
aiemmin käytteenotettu veren soluilla tehtävä menetel
mä on saatu vakiinnutettua niin hyvin, että erillisestä
pernasolunäytteiden keruusta voitiin luopua.
Veripalvelun laboratorion FINAS akkreditointi
laajennettiin kattamaan infektiotutkimukset.
Terveydenhuoltoyksiköille tarjottavien tut
kimusten määrät pysyivät edellisvuoden
tasolla, paitsi neuvolanäytetutkimuk
sissa, jotka vähenivät merkittävästi
syntyvyyden laskun myötä. 

2016

2017

2018

Vuoto- ja tukostaipumustutkimukset

11 838

10 491

10 346

Veriryhmätutkimukset

13 138

14 433

13 992

Punasoluvasta-ainetunnistukset

4 233

4 374

4 279

Kiireelliset ja päivystysaikana tehdyt
veren sopivuustutkimukset

2 130

2 307

2 445

Neuvolanäytetutkimukset

77 852

74 718

69 792

Kudossopeutuvuustutkimukset

11 946

11 880

556

533

Trombosyyttitutkimukset

9 423*
564

* Tutkimuspakettirakennetta muutettu.
Syntyvyyden lasku näkyy neuvolanäytetutkimusten vähenemisenä.

Suomessa tehdyt elinsiirrot 2014−2018 (Lähde: Scandiatransplant)

Munuainen

2014

2015

2016

2017

2018
238

240

244

262

240

Maksa

59

77

61

63

66

Sydän

24

27

30

26

47

Keuhkot

15

24

18

24

18

2

0

0

0

0

15

17

27

21

23

0

3

0

0

0

Sydän-keuhko
Haima
Ohutsuoli

0

0

1

0

0

YHTEENSÄ

355

392

399

374

392

Kuolleilta elin
luovuttajilta Suomesta

120

127

136

116

108

15

15

22

29

32

Muu

Eläviltä elinluovuttajilta
Suomesta (munuainen)

Veripalvelu tekee kaikkien Suomessa tehtävien elinsiirtojen
ja kantasolusiirtojen kudostyypitykset.

HI- ja hepatiittivirukset (B ja C) sekä syfilis
verenluovuttajien näytteissä vuosina 2014−2018

Hepatiitti B

2014

2015

2016

2017

2018

3

7

2

3

2

Hepatiitti C

4

7

7

4

4

HIV

2

1

0

1

2

Kuppa eli syfilis

5

4

9

6

4

Luovuttajien huolellinen valinta takaa sen, että infektiotutkimuksissa
löytyy vain vähän HI- ja hepatiittivirusten kantajia.
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Kantasolurekisterin välittämät
siirteet 2016−2018
Välitetyt siirteet yhteensä

Luuydinsiirre
Veren kantasolusiirre
Istukkaverisiirre
Lymfosyyttisiirre
Yhteensä

2016

2017

2018

16

23

14

109

101

104

3

2

4

17

11

13

145

137

135

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

Suomalaiselta luovuttajalta
suomalaiselle potilaalle
Luuydinsiirre
Veren kantasolusiirre

2016

2017

4

7

2018
5

20

20

18

Istukkaverisiirre

0

1

0

Lymfosyyttisiirre

3

2

2

27

30

25

Yhteensä

Ulkomaalaiselta luovuttajalta
suomalaiselle potilaalle
2016

2017

2018

Luuydinsiirre

10

11

8

Veren kantasolusiirre

73

66

54

2

0

2

Lymfosyyttisiirre

12

6

8

Yhteensä

97

83

72

2018

Istukkaverisiirre

Kan ta so lu re k i st e ri
j a so lupa lv e lut
 Suomen Kantasolurekisteri toimii rekisterinä Suomen ja Viron
kantasolusiirtokeskuksille. Rekisteri rekrytoi vapaaehtoisia luo
vuttajia rekisteriin, etsii kantasolusiirtoa tarvitseville potilaille
sopivia luovuttajia Suomen sekä muiden maiden rekistereistä,
sekä järjestää siirteiden keräykset suomalaisilta luovuttajilta ja
siirteiden toimittamisen siirtokeskuksiin.
Rekisteriin liittyi 7 346 uutta jäsentä ja jäsenmäärä oli
vuoden lopussa jo yli 48 000. Välitimme potilaita hoitaviin
keskuksiin 135 siirrettä.
Veripalvelun Solutuotantokeskus tutkii, kehittää ja valmis
taa uusia soluterapiavalmisteita terveydenhuollon käyttöön.
Vuonna 2018 jatkoimme mesenkymaalisten stroomasolujen
(LY-MSC) valmistusta ja toimitimme valmisteita yhdeksälle
potilaalle immunologisten ongelmien hoitoon HYKS:n ja
TYKS:n kantasolusiirtoyksiköihin sekä Tampereen yliopis
tolliseen sairaalaan. Julkaisimme yhteistyönä Helsingin
yliopiston tutkijoiden kanssa julkaisun mesenkymaa
listen stroomasolujen turvallisuudesta ja sopivuu
desta tulehduksellisessa suolistosairaudessa.
Jatkoimme räätälöityjen kantasolusiirteiden
toimitusta haploidenttisiin (”puoliksi sopivat”)
kantasolusiirtoihin ja aloitimme valkosolujen
keräämisen vapaaehtoisilta luovuttajilta
tutkimustarkoituksiin. 

Suomalaiselta luovuttajalta
ulkomaalaiselle potilaalle
2016

2017

Luuydinsiirre

0

3

1

Veren kantasolusiirre

7

8

13

Istukkaverisiirre

1

1

2

Lymfosyyttisiirre

2

1

3

10

13

19

Yhteensä

Välitimme potilaita
hoitaviin keskuksiin
135 siirrettä.

Kantasolurekisterin toiminta on kansainvälistä. Veripalvelun kuriirit
noutavat kantasolusiirteitä potilaille myös ulkomailta.
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Lääketi eteelli s et
palv elu t j a
s airaala as iakku u d et
 Lääkärimme osallistuvat potilaiden hoitoon
antamalla lausuntoja ja vastauksia Veripalvelun
laboratoriossa tutkituista potilasnäytteistä.
He ovat sairaaloiden tukena myös päivystysaikoi
na antaen puhelinneuvontaa esimerkiksi veren
siirtoihin liittyvissä kysymyksissä.
Toimiva verihuoltoketju edellyttää hyvää tiedon
kulkua sairaalan verikeskuksen, hoito-osastojen ja
Veripalvelun välillä. Verihuoltoketjun yhteyshen
kilöverkosto kokoaa yhteen nämä tahot ja tukee
yhteistyötä. Verkostoon kuuluu verensiirtohoi
toon osallistuvia terveydenhuollon ammattilaisia
kattavasti kaikista yliopisto- ja keskussairaaloista.
Yhteydenpitoon kuuluu vuosittainen neuvottelu
päivä, verkoston uutiskirje sekä erilaiset kyselyt ja
tilannekartoitukset.
Järjestimme kuusi koulutuspäivää Veripalvelussa
sekä useita koulutustilaisuuksia asiakkaiden luona.
Lisäksi lääkärit ja muut asiantuntijat pitivät yli 20
muuta koulutusluentoa.
Mittaamme säännöllisin kyselyin asiakastyyty
väisyyttä. Vuonna 2018 asiakastutkimus kohden
nettiin verivalmisteasiakkaille, jolloin kohteena
olivat sekä verikeskukset että verivalmisteita käyt
tävät kliinikot. Asiakkaiden luottamus Veripalvelun
tuotteisiin ja palveluihin on pysynyt erinomaisella
tasolla. Keskiarvo kaikista arvosanoista asteikolla
4–10 oli 9,3 eli kiitettävällä tasolla. Sairaalat
arvostavat erityisesti vuorokauden ympäri saata
villa olevaa apua ongelmatilanteissa sekä Veri
palvelun koulutustarjontaa. 
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Tu tki m ustoi m i n ta
 Veripalvelun tieteellinen tutkimus kohdentuu
tutkimusstrategian mukaisiin tavoitteisiin:
• Biopankkitoiminta ja genomitiedon tutkimus
verenluovutukseen liittyvän terveyden
tutkimuksen ja kansanterveyden hyväksi
• Punasolujen ja trombosyyttien tutkimus veri
valmisteiden turvallisen käytön varmistamiseksi
• Veren-, solujen ja kudosten siirron sopivuuden
tutkimus, joka luo yhteisen tieteellisen pohjan
Veripalvelun laboratoriotoiminnalle
• Uusien soluterapioiden tutkimus niiden
käyttöönoton tukemiseksi.
Vuonna 2018 käytimme tutkimustoimintaan reilut
3 miljoonaa euroa, josta 57 % katettiin ulkopuolisel
la rahoituksella. Veripalvelun tutkimustoiminnassa
työskenteli joulukuussa 16 tohtoritason tutkijaa ja 10
väitöskirjatyöntekijää.
Saimme verenluovuttajien biopankin erinomaiseen
vauhtiin. Hyödynsimme kudossopivuuden genomi
tietoa ja bioinformatiikan työvälineitä uusien solu- ja
kudossiirtojen kudossopivuutta määrittävien tekijöiden
löytämiseen. Pystyimme muun muassa osoittamaan,
että potilaan genomitiedon ja koneoppimisen
avulla voimme ennustaa kantasolusiirron
jälkeisen taudin uusimista. Uusia mahdol
lisuuksia avaava hanke on myös UPM:n
kanssa yhteistyössä tehtävä tutki
mus verisoluperäisen lysaatin ja
nanoselluloosan vaikutuksista
haavan paranemiseen. 

Tutkimustoimintaan käytettävän työajan
jakautuminen tutkimusalueittain

17 %

Verisolut

17 %

Verenluovutus ja biopankki
Soluterapia
Kudossopivuus
28 %
38 %

Vuonna 2018 valtaosa tutkimus
henkilöstön työtunneista
käytettiin soluterapia-alueen
projekteihin ja tuotantoon sekä
verenluovutuksen tutkimukseen
ja biopankkitoimintaan.

Tiedejulkaisujen määrä tutkimusalueittain
Tutkimusstrategian
fokusalue
Soluterapia
Verenluovutus
Kudossopivuus

2016

2017

2018

14

4

6

3

2

2

13

12

6

1

2

1

Muut alueet

11

7

1

Yhteensä

42

27

16

Verisolut

Tutkimustoiminta on keskittynyt aiempaa tiiviimmin strategian
mukaisiin tutkimusalueisiin. Tiedejulkaisujen määrä vaihtelee vuosittain
tutkimusprojektien vaiheiden mukaan.

Saimme verenluovuttajien
biopankin erinomaiseen
vauhtiin.
V ERIPALV ELUN VUOSI 2018
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To i m i n t oK a t s a u k s e t

M u u t toi m i n n ot
 Laadunhallintamme varmistaa, että toimin
tamme täyttää lainsäädännön, viranomaisten,
akkreditointilaitosten ja lääkealan toimijoiden
vaatimukset. Laadunhallintajärjestelmässä otettiin
huomioon vuonna 2018 voimaan tullut uusi
veripalvelutoimintaa koskeva hyviä toimintatapoja
koskeva määräys (Good Practice Guidelines).
Osallistuimme aktiivisesti eurooppalaiseen yhteis
työhön veri- ja kudospalvelualan sekä veriturvatoi
minnan kehittämiseksi. Laadunhallinnan tärkeitä
sisäisiä kehityshankkeitamme olivat asiakirjahal
linnan digitalisointi sekä EU:n tietosuoja-asetuk
sen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen.
Digitaalisissa palveluissa panostimme
ketterän digikehittämisen mallin ja tietojärjes
telmäarkkitehtuurin kehittämiseen. Tietojärjestelmähankkeissa keskityimme uuden toimin
nanohjausjärjestelmän eli V2V-hankkeen, doku
menttienhallinnan ja pilvipalveluiden käyttöönoton
projekteihin sekä ICT-infrastruktuurin teknisen
ympäristön kehittämiseen.
Viestinnässä ja markkinoinnissa toteu
timme taas useita verenluovutukseen ja
Kantasolurekisteriin liittymiseen kannus

tavia kampanjoita. Tarinat ja toisten kokemukset
ovat tärkeitä kannustimia. Julkaisimme verkkosi
vuillemme uuden tarinapankin (www.veripalvelu.
fi/tarinat) kokoamaan kaikki elämänmakuiset poti
las- ja luovuttajatarinat tarjolle. Julkaisimme useita
uusia videoita ja pidimme Veripalvelun 70-vuotista
historiaa esillä viestintäkanavissamme.
Veripalvelun seuraajamäärä Facebookissa oli yli
110 000. Tavoitamme sosiaalisen median kautta
tarvittaessa jopa satojatuhansia ihmisiä yhdellä
julkaisulla. Sosiaalinen media onkin tärkeimpiä
viestintäkanaviamme heti henkilökohtaisten kut
suviestien jälkeen. 

Pidimme Veripalvelun
70-vuotista historiaa esillä
viestintäkanavissamme.
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Henkilöstömäärä
2017

Henkilöstö
 Veripalvelussa työskenteli vuonna 2018 keski
määrin 514 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpa
nos vastaa 428 kokoaikaisen henkilön työpanosta.
Määrä laski suunnitellusti hieman edellisvuodesta.
Henkilöstön keski-ikä oli 43,2 vuotta. Henkilöstös
tä oli naisia 88,4 % ja miehiä 11,6 %. Vakituisen
henkilöstön työsuhteen keskipituus oli 13,4
vuotta ja lähtövaihtuvuus 2,4 %.
Sairauspoissaolojen määrä pysyi aiempien
vuosien tapaan suhteellisen alhaisella tasolla.
Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta
oli 3,7 %, sama kuin edellisvuonna. Myös työtapa
turmia oli suhteellisen vähän: yhteensä 34, joista
työpaikalla sattui 11 ja työmatkalla 23.
Veripalvelu on sitoutunut Great Place to Work®
-mallin mukaiseen työyhteisön kehittämiseen
tavoitteena kehittää työpaikkaamme kohti Suo
men parhaita. Trust Index© -luku nousi viidettä
kertaa peräkkäin ollen nyt 78 %, mikä oikeutti
Great Place to Work® -sertifikaattiin jo kolmannen
kerran. Veripalvelu valittiin Suomen parhaiden työ
paikkojen joukkoon keskisuurten organisaatioiden
sarjassa listasijoituksella 26.
Panostimme edelleen työyhteisömme kehittä
miseen esimerkiksi järjestämällä univalmennusta
sekä ohjaamalla lisää tukea liikuntatoimintaan.
Kehitimme työterveyshuoltoa, valmensimme esi
miehiä työkykyjohtamisessa ja jatkoimme tiimien
kohdennettua tukemista. Käynnistimme myös
kampanjan, joka mahdollisti henkilöstölle yhden
työpäivän käyttämisen vapaaehtoistoimintaan. 

2018

Henkilöstömäärä yhteensä 31.12.

510

510

Vakituiset

409

411

64

72

Määräaikaiset

37

27

Henkilöstömäärä kokoaikaisina (FTE) keskimäärin

431

428

Henkilöstömäärä keskimäärin

510

514

Työssäkäyvät päätoimiset keskimäärin

442

441

Tarvittaessa töihin kutsuttavat

Henkilöstön jakauma organisaatiossa (%)
2018
Valmisteet ja lääketieteelliset palvelut

38

Verenluovutus

40

Laadunhallinta, tutkimus ja tuotekehitys

10

Tukipalvelut

12

Koulutusrakenne (%)
2018
TERVEYDENHOITO sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, terveydenhoitaja

38

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

21

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

8

SOSIAALI- JA MUU HOITOALA lähihoitaja,
apu-/perushoitaja

8

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

5

LÄÄKEALA farmaseutti, proviisori, farmanomi

6

LÄÄKETIETEELLINEN lääk.lis., lääk.tohtori,
erikoislääkäri

3

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

4

Muu koulutus

7

Sairauspoissaolot
2016

2017

2018

Lyhyet sairaus- ja tapaturmapoissaolot
(pv/henkilö)

3,8

3,8

4,3

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot yhteensä
(pv/henkilö)

9,2

9,3

9,4

Sairauspoissaoloprosentti
(% teoreettisesta säännöllisestä työajasta)

3,6 %

3,7 %

3,7 %

Keskimäärin sairauspoissaolijoita
(henkilöitä poissa/työpäivä)

19

18,8

19,2
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Liikevaihto tuoteryhmittäin (milj. euroa)
1%
5%

2017

2018

Osuus liikevaihdosta,
%

6%

39,3

39,8

66

Laboratoriotutkimukset

7,3

7,3

12

Plasmaraaka-aine

5,6

5,6

10

Solu- ja kudospalvelut

4,0

3,8

6

Lääkkeet

3,6

3,3

5

Muut

0,7

0,6

1

60,6

60,4

100

Verivalmisteet
10 %

12 %

66 %

Yhteensä
Pääosa Veripalvelun liikevaihdosta tulee verivalmisteista.

Operatiivisen toiminnan kustannusten jakauma 2018
3%

3% 3%

6%
6%
6%

45 %

28 %

Henkilöstöön liittyvät kulut

45 %

Materiaalit ja alihankinta

28 %

ICT

6%

Vuokrat (tilat ja laitteet)

6%

Kiinteistö- ja laitehuolto

6%

Investointikulut

3%

Logistiikka

3%

Muut

3%

Veripalvelun kustannuksista suurin osa koostuu henkilöstökuluista.

Veripussin kustannukset 2018 (%)
Varastointi ja kuljetus 3 %

Lääketieteellinen tuki 3 %

Tuotanto
15 %
Verenluovutustoiminta
52 %
Laboratoriotoiminta
27 %

Verivalmisteen kustannus koostuu useasta eri työvaiheesta.
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Talous ja
yhteiskuntavastuu
 Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organi
saatio. Sen toiminnan rahoitus koostuu tervey
denhuollon organisaatioille myydyistä valmisteista
ja palveluista. Veripalvelun toimintaa ei tueta
yhteiskunnan varoista eikä muista ulkopuolisista
lähteistä, lukuun ottamatta tutkimushankkeisiin
saatuja apurahoja ja avustuksia. Mahdollista
taloudellista ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään
Veripalvelun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen
sekä kehittämiseen.
Talous pysyi edelleen vahvalla pohjalla. Veripal
velun sisäinen tilikauden voitto oli 2,3 miljoonaa
euroa. Hyvän taloudellisen tilanteen johdosta
verivalmisteiden hinnat voitiin jälleen pitää ilman
korotuksia, viidettä vuotta peräkkäin, huolimatta
yleisen kustannustason kohoamisesta.
Vuonna 2018 liikevaihto laski 0,3 % edelliseen
vuoteen verrattuna ollen 60,4 miljoonaa euroa.
Sairaaloille myytävien verivalmisteiden osuus
liikevaihdosta oli 2/3. Verivalmisteiden liikevaihto
kasvoi 1,3 %. Henkilöstöön liittyvät kulut nousivat

Yhteiskuntavastuun mittarit
2016

2017

2018

61 323

60 569

60 419

Materiaalit ja palvelut, 1 000 eur

-15 651

-15 795

-15 558

Henkilöstökulut, 1 000 eur

-24 636

-23 824

-23 987

445

442

441

4 803

4 709

4 831

45

28

34

-359

-275

-271

807

622

615

Taloudelliset mittarit
Liikevaihto, 1 000 eur

Sosiaaliset mittarit
Henkilöstön määrä (työssäkäyvät p
 äätoimiset,
vuoden keskiarvo)
Sairauspoissaolot, pv
Työtapaturmat
Henkilökunnan koulutus, 1 000 eur
Henkilökunnan koulutus, eur/henkilö
Henkilöstötyytyväisyys,
Trust Index® kokonaispisteet
(Suomen parhaat työpaikat -tutkimus)

75 %

Verenluovuttajien tyytyväisyys,
NPS-suositteluindeksi
Asiakastyytyväisyys (asteikolla 4–10)

77 %

78 %

91 %

92 %

9,3
n = 190

9,3
n = 107

9,3
n = 151

5 958

6 107

6 207

10 700

11 599

10 975

Ympäristömittarit
Sähkön kulutus, MWh *
Veden kulutus, m *
3

Kaukolämmön kulutus, MWh *
Polttokelpoinen jäte, kg *
Lajiteltu yhdyskuntajäte, kg **
Vaaralliset jätteet, kg *
Matkapäivät

4 729

4 801

4 748

52 792

57 100

57 912

177 621

157 300

183 956

5 210

8 000

10 111

10 951

10 973

11 285

Muita toiminnan mittareita
Verenluovutusten määrä (kokoveri ja afereesit)

207 148

204 948

206 610

Verenluovuttajien määrä (kokoveri ja afereesit)

119 705

118 244

118 931

Verenluovutuksessa rekisteröityneet eri henkilöt

132 182

130 411

131 465

Verensiirron raportoidut haittavaikutusreaktiot

245

234

244

Kantasolurekisterin välittämät siirteet

145

137

135

33 119

41 493

48 340

Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.)

* Kivihaka, Helsinki sisältää vuodesta 2016 myös uuden alivuokralaisen (YML) yhdyskuntajätteet ja
energiankulutuksen.
** Terveydenhuollon poltettavaan erityisjätteeseen sisältyvät myös Helsingin liikkuvan veripalvelun jätteet.

0,5 % ja edustivat valtaosaa eli 45 % Veripalvelun
kokonaiskustannuksista. Materiaali- ja alihankin
takustannukset sen sijaan laskivat 1,0 %. Muut
kulut, sisältäen esimerkiksi toimitila-, ICT- ja
logistiikkakulut nousivat 2,0 %.
Tilikauden lopussa Veripalvelun omaa pääomaa
oli yhteensä 76,9 miljoonaa euroa, josta rahoitus
arvopapereihin oli sijoitettuna 39,7 miljoonaa
euroa. Rahaa ja pankkisaamisia oli 28,6 miljoonaa
euroa. 

Hyvä taloudellinen
tilanne mahdollisti verivalmisteiden hintojen
pitämisen ennallaan.
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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,
palvelutori, Suomenlahdentie 1
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 29 b (3. kerros)
20100 Turku
Lisäksi verenluovutustilaisuuksia
järjestetään joka arkipäivä eri puolilla
Suomea. Katso ajat ja paikat verkko
sivuiltamme www.veripalvelu.fi.

www.veripalvelu.fi

