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VeripalVelu osana  
suomalaista  
terVeydenhuoltoa
 Veripalvelu on suomen punaiseen ristiin 
kuu luva terveydenhuoltoa palveleva laitos. 
Huolehdimme keskitetysti koko maan verival
mistehuollosta. 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 liittyviä tutkimuksia. 
Kaikkien raskaana olevien äitien veriryhmä ja 
veriryhmävastaainetutkimukset tehdään Veri
palvelussa. Veripalvelussa toimii myös suomen 
Kantasolu rekisteri, jonka kautta välitämme 
kantasolusiir teitä potilaille.

Vahvan asiantuntemuksen perustana on  
oma tutkimus ja kehitystoiminta, joka luo 
edellytyk set turvalliselle verensiirtohoidolle ja 
uusille solu hoidoille myös tulevaisuudessa.

luomme mahdollisuuksia elämän pelasta
mi seen. Toteutamme tehtäväämme yhdessä 
vapaaehtoisten luovuttajien ja sairaaloiden 
ammattilaisten kanssa. •

Laajemman  
vuosikerto- 
muksen 
löydät  
verkosta: 
http://vuosi-
kertomus. 
veripalvelu.fi

TuoTanTo ja ulkoasu:

mediafocus oy 

TeksTiT: 
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autamme  
potilaita yhdessä
Teemme työtä sen puolesta, että potilaat  
paranevat. Veripalvelu tukee sairaaloita po
tilaan 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 am
mattilaisia ja asiantuntijoita. Tarjoamme  
terveydenhuollolle veri ja soluvalmisteita  
ja niihin liittyviä laboratorio ja asiantuntija
palveluja.

emme tavoittele  
voittoa
Veripalvelu on osa suomen punaista ristiä,  
eikä se tavoittele toiminnallaan voittoa.  
Katamme oman toimintamme ja sen kehittä
misen kulut myymällä terveydenhuollolle veri 
ja soluvalmisteita sekä asiantuntijapalveluita. 
Huolehdimme vastuullisesti toimintamme  
tehokkuudesta ja kokonaistaloudellisuudesta.
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 V erivalmisteiden valtakunnallinen toimitus
varmuus pysyi jälleen hyvänä ympäri vuo
den. Merkittäviä toimitusvaikeuksia ei ollut 
kertaakaan. Myös Kantasolurekisterimme 

pystyi hyvin vastaamaan tarpeeseen etsittäessä sopivia 
kantasoluluovuttajia vaikeita verisairauksia sairastavien 
potilaiden avuksi. 

Valmistaudumme tulevaisuuteen monella eri taval
la. syyskuussa tehtiin merkittävä päätös Veripalvelun 
päätoimipaikan muuttamisesta Vantaan Vehkalaan 
rakennettaviin toimitiloihin 2022 syksyllä. pääsemme 
järjestämään uudessa toimitilassa valmistetuotannon, 
laboratorioiden ja varaston prosessit entistäkin parem
min sujuviksi. samalla parannamme toimintavalmiutta 
poikkeustilanteiden varalle. 

olemme muutaman vuoden ajan valmistautuneet  
uuden verenluovutusta, valmistusta ja toimitusketjua 
ohjaavan tietojärjestelmän käyttöönottoon. sen käyt
töönotto on ajoitettu vuoteen 2020. Verenluovuttajal
le uudistus näkyy aluksi siten, että terveyskyselyn voi 
tehdä sähköisesti jo etukäteen valmiiksi ennen veren
luovutukseen tuloa. 

spr:n hallitus hyväksyi Veripalvelulle tutkimus ja ke
hitystoiminnan strategian. sen tavoitteena on nykyis
ten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden laadun, 
turvallisuuden, riittävyyden ja käytön vaikuttavuuden 
kehittäminen. Kohteena on myös palveluketjun tehok
kuuden parantaminen.

Tutkimustoimintamme on vireää ja aktiivista. Joulu
kuussa valmistui jo 64. Veripalvelun piirissä tehty  
väitöskirja. FM sami Valkosen väitöskirjatyö koski  

potilaan  
hyVinVointi
Toimintamme tavoitteena on aina potilaiden 
hyvinvointi.

luoVuttajien  
arVostaminen
Vapaaehtoinen verenluovuttaja tai kantasolu
jen luovuttaja on Veripalvelun kumppani  
auttamisen ketjussa. arvostamme luovutta
jia ja heidän lahjaansa, ja tarjoamme kanavan 
potilaan auttamiseen.

luotettaVuus
ansaitsemme ja vaalimme luottamusta sel
keiden ja johdonmukaisten toimintatapojen 
avulla. Toteutamme toiminnassamme hyvää 
hallinto tapaa ja avointa viestintää.

työyhteisön  
hyVinVointi
Kehitämme työyhteisön hyvinvointia ja pää
semme näin toiminnassamme parhaisiin 
tuloksiin. Haluamme, että Veripalvelu on työn
tekijöidemme mielestä hyvä työpaikka, joka 
tarjoaa mahdollisuuksia onnistua ja kokea 
työniloa sekä kannustaa kehittymään.

toiminnan  
tehokkuus
arvostamme luovuttajan antamaa lahjaa huo
lehtimalla, että se käytetään mahdollisimman 
tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja oikea
aikaisesti potilaiden hyväksi. Kehitämme myös 
jatkuvasti omaa työtämme sujuvammaksi.

arVOmme

jOhtajan  
katsaus

potilaan 
hy

arVOmme
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puna soluista ja verihiutaleista irtoavien kalvorak
kuloiden eli mikrovesikkelien biologiaa. Tutkimuksen 
jatkona on käynnistynyt kansallinen hanke, jonka 
tarkoituksena on selvittää, voitaisiinko näitä kalvo
rakkuloita hyödyntää lääkeaineiden kuljetuksessa 
elimistössä. 

Tuotekehityksemme uusia kehityskohteita ovat gee
ni ja soluterapiassa käytettävät valmisteet. niiden 
toivotaan tulevaisuudessa tarjoavan hoitomahdolli
suuksia sellaisiin sairauksiin, joita aiemmin on pidetty 
parantumattomina. Meillä on valmiudet viedä prosessi 
tutkimuslaboratoriosta tuotantoon ja tässä teemme 
yhteistyötä Helsingin yliopiston sekä Helsingin ja  
uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Veripalvelussa toimii myös yksi maamme kymmenestä 
biopankista. Biopankit luovuttavat näytteitä ja tieto
ja korkealaatuisille tutkimus ja tuotekehityshankkeil
le. osallistumme biopankkimme kautta kansalliseen 
Finngenhankkeeseen, jossa on tarkoituksena löytää 
genomi ja terveystiedon avulla merkittäviä uusia  
innovaatioita terveyden edistämiseksi. 

Veripalvelu saa pääosan tuloistaan sairaaloille 
myy tävistä verivalmisteista ja palveluista, lääketeolli
suudelle myytävästä suomessa käyttämättä jäävästä 
plasmasta ja sijoitusomaisuuden tuotosta. Taloudelli
nen tilanteemme on hyvä siitä huolimatta, että 
verivalmisteiden käyttö on reilussa 20 vuodessa 
vähentynyt 40 % ja hintoja ei ole korotettu kuuteen 
vuoteen. 

Toimin tamme on voittoa tavoittelematonta, mikä 
tarkoittaa käytännössä, että toiminnan rahoittamises

ta mahdollisesti yli jäävät varat käytetään Veripalvelun 
toiminnan kehittämiseen. Tämän peri aatteen mukai
sesti on aikaisempien vuosien ylijää mistä muodostet
tu tutki mus toiminnan tukemisen mahdollistamiseksi 
vapaa rahasto, jonka pääoma tällä hetkellä on noin 
23 miljoonaa euroa. sen avulla voimme turvata 
korkea tasoisen tutkimuksen tulevi nakin vuosina.

lämmin kiitos vapaaehtoisille verenluovuttajille ja 
Kantasolurekisterin jäsenille, joita ilman toimintamme 
ei olisi mahdollista. Teemme parhaamme, että anta
mastanne lahjasta olisi paras mahdollinen hyöty sen 
saajalle. Kiitän myös tämän eteen ponnistelevaa hen
kilökuntaamme koko sydämellä tehdystä työstä. Kiitos 
myös asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme 
hyvästä yhteistyöstä. 

 

Martti Syrjälä
Veripalvelun johtaja, professori

Veripalvelun päätoimipaikka 
muuttuu Vantaan Vehkalaan 
syksyllä 2022.
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 Verenluovutustoiminta oli vakaata eikä vuoden 
aikana ilmennyt yllättäviä tai suuria vaihtelui
ta verivalmisteiden tarpeessa. Verivalmisteiden 
käyttö sairaaloissa väheni hieman edellisvuosien 
tapaan, mikä luonnollisesti vaikutti kerätyn veren 
määrään. 

Kokoverenluovutuksia toteutui 198 339, mikä 
oli noin 6 000 luovutusta vähemmän kuin 
edel lisenä vuotena. Koneellisia verihiuta le   luo
vutuksia oli 2 481, noin sata vähemmän kuin 
edellisvuonna. Kaikki verenluovutukset yhteen
laskettuna vuodessa oli 200 822 luovutusta. 
Verenluovutukseen ilmoittautui vuoden aikana 
124 843 eri henkilöä, joista verta luovutti  
114 353. 

ensikertalaisia kaikista kävijöistä oli 14,8 %  
ja uusien ensikertalaisten määrä oli 18 526.  
uusien verenluovuttajien tavoittamiseksi tehtiin 
yhteistyötä oppilaitosten, puolustusvoimien,  
yhteisöjen ja yritysten kanssa järjestämällä  
verenluovutuskampanjoita. 

Verenluovutuksista 53 % tapahtui Veripalvelun 
kiinteissä toimipisteissä ja 47 % verenluovutus
tilaisuuksissa. 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 21 000 luovutusta, 
mikä oli 40 % enemmän kuin edellisvuonna.  
uusia ryhmiä perustettiin ennätykselliset 948  
ja syksyn kampanjaaika oli aktiivisin uusien  
ryhmien perustamisajankohta. 

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

 35 %   6 % 15 % 2 % 7 % 1 % 29 % 5 %

Verenluovuttajia ohjataan tulemaan verenluovutukseen  
veriryhmänsä mukaan.

Suomalaisten veriryhmäjakauma
uudet verenluovuttajat 2019

Verta kerättiin edellisvuotta vähemmän johtuen punasolujen käytön  
vähenemisestä sairaaloissa.

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
2010  2011  2012  2013 2014  2015 2016   2017  2018  2019

2
6

5
 5

9
2

2
6

3
 4

0
8

2
4

6
 4

3
4

2
2

2
 8

3
7

2
1

6
 4

8
5

2
0

9
 4

0
7

2
0

4
 5

0
3

2
0

2
 3

3
2

2
0

4
 0

2
4

1
9

8
 3

3
9

Kokoverenluovutukset 

tOimintOkatsaukset



      VeripalVelun Vuosi 2019     7

Nuorten naisten joukossa on eniten verenluovuttajia.

10 000
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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 65

mies              nainen

Verenluovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma 2019

Suomalaiset 
verenluovutta-
jat luovuttavat   
keskimäärin  
1,6 kertaa  
vuodessa.

Luovutuskertoja eri ihmisillä vuonna 2019 

1 krt 54 %3 krt 13 %

4 krt 5 %
> = 5 krt 2 %

2 krt 26 %
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 Verivalmisteiden tuotantoprosessissa erot-
telemme luovutetun kokoveren punasoluiksi, 
verihiutaleiksi ja plasmaksi. Huolehdimme veri-
valmisteiden jakelusta kaikkiin Suomen sairaa-
loihin, sairaanhoidon tarpeiden mukaisesti. 

Verivalmisteiden tarve sairaaloissa ei tuonut 
vuonna 2019 yllätyksiä. Tilaus-toimitusketjun 
hyvän ohjauksen ansiosta varastot pysyivät  
optimaalisella tasolla ja luovutettu veri hyödyn-
nettiin tehokkaasti valmistuksessa. 

Punasoluja myytiin asiakkaille potilaskäyttöön 
190 437, mikä oli vajaa prosentti vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Toisen päätuotteen, 
verihiutalevalmisteiden eli trombosyyttien, 
tarve väheni sairaaloissa odotetusti noin viisi 
prosenttia. Veripalvelun sairaaloille välittämän 
jääplasmalääkevalmisteen (octaplasLG) myynti 
väheni lähes seitsemän prosenttia. Valmistei-
den käytön väheneminen johtuu hoitojen  
ke hittymisestä. 

VeriValmisteet

Verivalmisteiden käyttö laski edellisvuodesta.

Verivalmisteet sairaaloille, myynti

Valmiste, yksikköä 2017 2018 2019 muutos %
    2018–2019

Punasolut,  
valkosoluttomat 188 571 191 857 190 437 - 0,7 %

Verihiutalevalmisteet  
(sisältää myös  
afereesivalmisteet) 34 131 33 366 31 621 - 5,2 %

Luovutetun kokoveren hyödyntäminen verivalmisteiksi 

 punasolut verihiutaleet**

Valmiste potilaskäyttöön  
verensiirrossa 96 % 91 %

Verenluovutukseen  
liittyvät poistot 2 % -

Laboratoriotuloksiin  
ja tuotantoprosessiin  
liittyvät poistot 1 % -

Muut verensiirtotarkoitukseen  
käyttämättömät (vanhentuneet  
ja lääkevalmistukseen toimitetut) 1 %* 9 %

* 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.
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 Laboratoriopalvelumme tekee tutkimuksia 
Veripalvelun veri- ja soluvalmisteiden turvalli-
suuden ja laadun varmentamiseksi sekä tervey-
denhuollon tarpeisiin.

Kudossopeutuvuustutkimuksissa elinsiirtojen 
määrän nousu ja haploidenttisten kantasolusiir-
tojen lisääntyminen kasvattivat tutkimusmääriä. 
Veriryhmätutkimuksissa tutkimusmäärät sen  
sijaan hieman vähenivät johtuen siitä, että 
entistä suurempi osa veren sopivuustutkimuk-
sista ja vasta-aineiden tunnistustutkimuksista 
tehdään sairaaloiden omissa laboratorioissa. 
Neuvolanäytetutkimusten määrä seurasi synty-
vyyden vähenemistä. 

Kehitämme jatkuvasti toimintaprosessejamme 
tehokkaan ja vastuullisen toiminnan varmen-
tamiseksi. Vuonna 2019 toteutimme prosessi-
muutoksen, jolla vähensimme verenluovutusten 
yhteydessä otettavien näyteputkien määrän 
neljästä kolmeen. Muutos vähensi merkittävästi 
työmäärää sekä toimintamme ympäristökuor-
maa säästämällä 200 000 näyteputkea vuo-
dessa.

Teimme laboratoriopalveluissamme merkit-
tävän uudelleen järjestelyn siirtämällä veren 
hyytymistutkimusten laboratoriotoiminnan 
liikkeenluo vutuksella kotimaiselle Fimlab Labo-
ratoriot Oy:lle. Muutoksella halusimme varmis-
taa vuoto- ja tukostaipumustutkimusten sekä 
trombo syyttitutkimusten toiminnan jatku-
vuuden ja kehittämisen Suomessa. Työnteki-
jät siirtyivät muutoksen yhteydessä Fimlabin 
palvelukseen.

Laboratorio- 
palVelut

Syntyvyyden lasku näkyy neuvolanäytetutkimusten vähenemisenä.

Veripalvelun laboratoriotutkimuksia  
terveydenhuoltoyksiköille

 2017 2018 2019

Vuoto- ja tukostaipumustutkimukset 10 491 10 346  6 707**

Veriryhmätutkimukset  14 433 13 992  12 623

Punasoluvasta-ainetunnistukset 4 374 4 279  3 990

Kiireelliset ja päivystysaikana tehdyt  
veren sopivuustutkimukset 2 307 2 445  2 314

Neuvolanäytetutkimukset  74 718 69 792  69 115

Kudossopeutuvuustutkimukset 11 880 9 423* 10 245

Trombosyyttitutkimukset 533 564  378**

* Tutkimuspakettirakennetta muutettiin 2018.

** Vuoto- ja tukostaipumustutkimukset ja trombosyyttitutkimukset  
siirtyivät Fimlab Laboratoriot Oy:lle 1.9.2019.

Luovuttajien huolellinen valinta takaa sen, että infektiotutkimuksissa 
löytyy vain vähän HI- ja hepatiittivirusten kantajia.

HI- ja hepatiittivirukset (B ja C)  
sekä syfilis verenluovuttajien näytteissä 

 2015 2016 2017 2018 2019

Hepatiitti B 7 2 3 2 5

Hepatiitti C 7 7 4 4 8

HIV 1 0 1 2 1

Kuppa eli syfilis 4 9 6 4 9

Suomessa tehdyt elinsiirrot  (Lähde: Scandiatransplant)

Veripalvelu tekee kaikkien Suomessa tehtävien elinsiirtojen ja  
kantasolusiirtojen kudostyypitykset sekä arvioi siirron saaneiden  
ja elinluovuttajien välisen kudossopeutuvuuden.

 2015 2016 2017 2018 2019

Munuainen 244 262 240 238 293

Maksa 77 61 63 66 64

Sydän 27 30 26 47 30

Keuhkot 24 18 24 18 27

Haima 17 27 21 23 39

Ohutsuoli 3 0 0 0 0

Muu 0 1 0 0 0

YHTEENSÄ 392 399 374 392 453

Kuolleilta  
elinluovuttajilta  
Suomesta 127 136 116 108 141

Eläviltä  
elinluovuttajilta  
Suomesta  
(munuainen) 15 22 29 32 25
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 Veripalvelun ylläpitämä suomen Kantasolu
rekisteri on osa maailmanlaajuista kantasolu
siirteitä välittävien rekisterien verkostoa. 
 rekis terimme tukee tiiviisti suomen ja Viron 
kantasolusiirtokeskuksien toimintaa. rekry
toimme vapaaehtoisia luovuttajia rekisteriin. 
etsimme kantasolusiirtoa tarvitseville potilaille 
sopivia luovuttajia suomen sekä muiden mai
den rekistereistä. Järjestämme myös siirteiden 
keräykset suomalaisilta luovuttajilta ja siirtei
den toimittamisen siirtokeskuksiin. 

Kantasolurekisteriin liittyi 5 345 uutta jäsentä 
ja jäsenmäärä oli vuoden lopussa jo yli 52 000. 
rekisterin jäsenmäärä on tuplaantunut viides sä 
vuodessa. Välitimme potilaita hoitaviin kan ta 
solusiirtokeskuksiin 126 siirrettä. Veripalvelun 
kuriirit noutivat 70 siirrettä ulkomaisista keräys
keskuksista ja toimittivat ne sairaaloihin potilai
den hoitoa varten.

kantasOlurekisteri  

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

Suomalaiselta luovuttajalta suomalaiselle potilaalle

Ulkomaalaiselta luovuttajalta suomalaiselle potilaalle 

Suomalaiselta luovuttajalta ulkomaalaiselle potilaalle

 2017 2018 2019

luuydinsiirre 7 5 0

Veren kantasolusiirre 20 18 21

istukkaverisiirre 1 0 1

lymfosyyttisiirre 2 2 0

yhteensä 30 25 22

 2017 2018 2019

luuydinsiirre 11 8 8

Veren kantasolusiirre 66 54 58

istukkaverisiirre 0 2 1

lymfosyyttisiirre 6 8 8

yhteensä 83 72 75

 2017 2018 2019

luuydinsiirre 3 1 3

Veren kantasolusiirre 8 13 12

istukkaverisiirre 1 2 0

lymfosyyttisiirre 1 3 0

yhteensä 13 19 15

Välitetyt siirteet yhteensä

 2017 2018 2019

luuydinsiirre 23 14 11

Veren kantasolusiirre 101 104 105

istukkaverisiirre 2 4 1

lymfosyyttisiirre 11 13 9

yhteensä 137 135 126

kantasolurekisterin välittämät siirteet

Kantasolurekisterin toiminta on kansainvälistä. Veripalvelun kuriirit  
noutavat kantasolusiirteitä potilaille myös ulkomailta.
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 Lääkärimme osallistuvat potilaiden hoitoon 
antamalla lausuntoja ja vastauksia Veripalve-
lun laboratoriossa tutkituista potilasnäytteistä. 
He ovat sairaaloiden tukena myös päivystys-
aikoina antaen puhelinneuvontaa esimerkiksi 
verensiirtoihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteys-
henkilöverkostoomme kuuluu verensiirtohoidon 
ammattilaisia kattavasti kaikista yliopisto- ja 
keskussairaaloista. 

Vuonna 2019 valmistui kansallisen yhteistyö-
hankkeen toteuttama esiselvitys verensiirroissa 
syntyvien tietojen tallentamisesta Kanta-palve-
luun. Tietojen parempi hyödyntäminen edistäisi 
merkittävällä tavalla verensiirtohoitojen kehit-
tämistä. Hanke jatkuu Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen projektina ja Veripalvelu osallistuu 
aktiivisesti kehitystyöhön.  
 
Järjestimme vuoden aikana seitsemän koulu-
tustapahtumaa terveydenhuollon ammattilai-
sille ja useita koulutustilaisuuksia asiakkaiden 
luona. Asiantuntijamme luennoivat aktiivises-
ti koulutustapahtumissa esimerkiksi laborato-
riotutkimuksista ja verivalmisteiden käytöstä. 
Perehdytimme asiakkaitamme erityisesti O Rh 
negatiivisen veriryhmän valmisteiden eli ”hätä-
veren” optimaalisessa käytössä. 

Mittaamme säännöllisin kyselyin asiakastyy-
tyväisyyttä. Vuoden 2019 asiakastutkimus 
kohdennettiin laboratorioasiakkaille. Sairaalat 
antoivat Veripalvelulle erinomaisen yleisarvo-
sanan 9,4 asteikolla 4–10.

lääketieteelliset  
paLveLut ja sairaaLa- 
asiakkuudet
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 solutuotantokeskuksemme tutkii, kehittää ja 
valmistaa uusia soluterapiavalmisteita tervey
denhuollon käyttöön. Vuonna 2019 toimitim
me mesenkymaalisia stroomasoluvalmisteita 
(lyMsc) kuudelle potilaalle immunologisten 
ongelmien hoitoon HyKs:n ja TyKs:n kantasolu
siirtoyksiköihin. Jatkoimme myös lapsipotilail
le tarkoitettujen, muokattujen haploidenttisten 
kantasolusiirteiden valmistusta. 

Julkaisimme itse ja yhteistyössä Helsingin yliopis
ton, Barcelonan veripankin sekä kanadalaisten ja 
yhdysvaltalaisten tutkimusryhmien kanssa neljä 
tieteellistä julkaisua. uusina avauksina käynnis
tyivät vaikeasti hoidettavien syöpätautien hoi
toon tarkoitettujen soluterapiavalmisteiden, 
nKsoluvalmisteen sekä car Tsoluvalmisteen 
tuotantoon tähtäävät projektit. 

soLutuotanto- 
keskus 
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 Veripalvelun tieteellinen tutkimus kohdentuu 
tutkimusstrategian mukaisiin tavoitteisiin:

•  Biopankkitoiminta ja genomitiedon tutkimus 
verenluovutukseen liittyvän terveyden tutki-
muksen ja kansanterveyden hyväksi.

•  Punasolujen ja trombosyyttien tutkimus veri
valmisteiden turvallisen käytön varmistami-
seksi.

•  Veren, solujen ja kudosten siirron sopivuuden 
tutkimus, joka luo yhteisen tieteellisen pohjan 
Veripalvelun laboratoriotoiminnalle.

•  Uusien soluterapioiden tutkimus niiden  
käyt töön oton tukemiseksi.

Vuonna 2019 käytimme tutkimustoimintaan  
yhteensä 3,3 miljoonaa euroa, josta noin puo-
let katettiin ulkopuolisella rahoituksella. Vuonna 
2019 Veripalvelun tutkijat julkaisivat 26 vertais-
arvioitua tiedejulkaisua. Tohtoritason tutkijoita 
oli 11. 

tutkimustoiminta

• •

Verenluovutuksen ja biopankkitoiminnan alueilla tehdään aiempaa enemmän tutkimusta.

Tutkimustoimintaan käytettävän työajan jakautuminen  
tutkimusalueittain vuosina 2017–2019 

Soluterapia 

Verenluovutus ja biopankki

Kudossopivuus

Verisolut

38 %

28 %

17 %

17 %

201847 %

21 %

15 %

17 %

2017
38 %

34 %

16 %

12 %

2019
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Merkittävä uusi avaus ja resurssi tutkimustoi
minnallemme oli Business Finlandin myöntämä 
kolmivuotinen rahoitus hankkeelle, jonka tavoit
teena on tutkia voidaanko verisoluista peräisin 
olevia kalvorakkuloita eli mikrovesikkeleitä käyt
tää lääkekuljettimina vaikeiden keskushermos
tosairauksien hoidossa. Tutkimuskonsortioon 
osallistuu 13 suomalaista partneria ja toimimme 
konsortion vetäjänä. 

Biopankkimme on vakiinnuttanut toimintansa 
ja toimii tutkimustoiminnan yhtenä keskeisenä 
mahdollistajana. Biopankki on rekrytoinut jo  
kokonaan tavoitteena olleen 50 000 veren
luovuttajan näytekokoelman. 

Biopankin pääasiakkaana on kansallinen laaja 
FinnGentutkimusprojekti, jolle on toimitettu yli 
30 000 näytettä. FinnGenprojekti tähtää katta
vaan sairauksien perinnöllisen pohjan ymmärtä
miseen erityisesti suomalaisessa populaatiossa 
tavoitteenaan 500 000 näytettä. Tutkijamme 
ovat mukana tulosten analysoinnissa ja projek
tia tullaan hyödyntämään myös omassa tutki
mustoiminnassamme. 

• •

Tutkimusjulkaisujen määrä vaihtelee vuosittain tutkimusprojektien  
vaiheiden mukaan.

Tiedejulkaisujen määrä tutkimusalueittain  

Strategian fokusalue Yhteensä 2016 2017 2018 2019

Verenluovutus 11 3 2 2 4

Verisolut 8 1 2 1 4

kudossopivuus 38 13 12 6 7

soluterapia 31 14 4 6 7

muut alueet 23 11 7 1 4

yhteensä 111 42 27 16 26
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muut tOiminnOt

 Laadunhallintamme tehtävänä on varmistaa, 
että Veripalvelun toiminnot täyttävät lainsäädän
nön, viranomaisten, akkreditointilaitosten ja lää
kealan toimijoiden vaatimukset. laadunhallinnan 
kehittämisessä korostuivat vuonna 2019 laatutoi
minnan harmonisointi ja digikehitys. otimme käyt
töön uuden dokumentinhallintajärjestelmän sekä 
toimintaohjeiden digitaaliset työprosessit. 

Digitaalisten palvelujen kehittämisessä keski
tyimme uuden ”Veintovein”toiminnanohjausjär
jestelmämme prosessitestaukseen ja käyttöönoton 
valmisteluihin. Järjestelmän käyttöönotto on aika
taulutettu vuodelle 2020. Tärkeitä hankkeitamme 
olivat myös tietoturvan kehittäminen sekä digitaa
lisen kehittämisen toimintamallin määrittäminen.

Viestinnässä ja markkinoinnissa toteutimme 
useita verenluovutukseen ja Kantasolurekiste
riin liittymiseen kannustavia kampanjoita. yhteis
työ kumppanuuksia ja kampanjoita toteutettiin 
esi merkiksi jääkiekon ja autourheilun parissa. 
autokoululiiton kanssa tehdyssä yhteistyössä 
tuotiin verenluovutusta koskevaa tietoa osaksi 
tulevien autoilijoiden oppimateriaalia ja riskien
hallintakoulutusta.

Helsingissä järjestetyllä Blood Tattoo tempauk
sella viestittiin tatuoinnin vaikutuksesta veren
luovuttamiseen ja oikaistiin pinttyneitä vääriä 
tietoja. Tapahtumassa tarjottiin verenluovuttajille 
mahdollisuus saada tatuointitaiteilijan suunnitte
lema veriryhmätatuointi, ja se sai paljon positiivis
ta huomiota.  

Viestintämme sosiaalisessa mediassa oli erityisen 
aktiivista ja toteutimme vuoden aikana taas useita 
uusia videoita kannustamaan potilaiden auttamis
ta. Julkaisimme yhdessä suomen punaisen ristin 

kanssa myös mobiilisovelluksen, joka auttaa ve
renluovuttajaa löytämään verenluovutuspaikat ja 
tarkistamaan luovutuskelpoisuutensa. 

©
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 V eripalvelu on voittoa tavoittelematon or-
ganisaatio. Sen toiminnan rahoitus koos-
tuu terveydenhuollon organisaa tioille 

myydyistä valmisteista ja pal veluista. Veripalve-
lun toimintaa ei tueta yhteis  kunnan varoista eikä 
muista ulkopuolisista lähteistä, lukuun ottamatta 
tutkimushankkeisiin saatuja apurahoja ja avustuk-
sia. Mahdollista taloudellista ylijäämää ei jaeta, 
vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan jatku-
vuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen. 

Tilikauden voitto oli 9,5 miljoonaa euroa, josta 
suurin osa, 6,0 miljoonaa euroa, oli rahoitustuot-
toja ja seurausta sijoitusomaisuuden arvonnou-
susta. Liikevaihto laski 2,7 % edelliseen vuoteen 
verrattuna ollen 58,8 miljoonaa euroa. Liikevaih-
don laskusta suurin osa johtui verivalmisteiden 
myynnin vähenemisestä. Liiketoiminnan muut tuo-
tot sisältävät muun muassa liikkeenluovutuksesta 
saadun kertaluonteisen myyntituoton.

Henkilöstöön liittyvät kulut nousivat 1,1 %. Mate-
riaali- ja alihankintakustannukset laskivat 2,3 %. 
Muut kustannukset, joista suurimpina toimitila-, 
ICT- ja logistiikkapalvelut, nousivat 3,2 %. 

Verivalmisteiden käyttö on vähentynyt 10 vuodes-
sa noin 25 %. Veripalvelu on sopeutunut tilantee-

talous ja  
yhteiskunta Vastuu

Pääosa Veripalvelun liikevaihdosta tulee verivalmisteista.

Osuus  
liikevaihdosta %

     
 2018 2019 Muutos % 

Verivalmisteet 39,8 38,5 -3,2 % 65,5 %

Laboratoriotutkimukset 7,3 7,3 -0,3 % 12,3 %

Plasmaraaka-aine 5,6 5,8 +2,4 % 9,8 %

Solu- ja kudospalvelut 3,8 3,6 -6,7 % 6,1 %

Lääkkeet 3,3 3,1 -6,6 % 5,2 %

Muut 0,6 0,7 +2,8 % 1,1 %

Yhteensä 60,4 58,8 -2,7 % 100 %

65,5 %

12,3 %

9,8 %

6,1 %
5,2 % 1,1 %

Liikevaihto tuoteryhmittäin (milj. euroa)

Veripussin kustannukset 2019 (%)

Verenluovutustoiminta 54 %

Laboratoriotoiminta 26 %

Tuotanto 13 %

Varastointi ja kuljetus 5 %

Lääketieteellinen tuki 2 %

54 %

26 %

13 %

5 % 2 %

Verivalmisteen kustannus koostuu  
useasta eri työvaiheesta.

Kustannusten jakauma 2019

Henkilöstöön liittyvät kulut 43 %

Materiaalit ja alihankinta 26 %

ICT 7 %

Vuokrat (tilat ja laitteet) 6 %

Kiinteistö- ja laitehuolto 5 %

Investointikulut             3 %

Logistiikka 3 %

Muut 7 %

Veripalvelun kustannuksista suurin osa koostuu  
henkilöstöön liittyvistä kuluista.

3 %

3 % 7 %

5 %

6 %

7 %

26 %

43 %
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seen hyvin, eikä verivalmisteiden hintoja ole 
tarvinnut nostaa sitten vuoden 2014. Myös 
vuoteen 2020 mennään samoilla hinnoilla.  

Tilikauden lopussa Veripalvelun sisäisen taseen 
omaa pääomaa oli yhteensä 86,4 miljoonaa eu-
roa, josta rahoitusarvopapereihin oli sijoitettuna 
45,7 miljoonaa euroa. Rahaa ja pankkisaamisia 
oli 32,9 miljoonaa euroa. SPR:n hallitus päätti, 
että SPR:n omaan pääomaan perustetaan vapaa 
rahasto, jonka tarkoituksena on Veripalvelun 

tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen. 
Tämän aikaisempien vuosien ylijäämistä muo-
dostetun vapaan rahaston alkupääomaksi tuli 
23,5 miljoonaa euroa.

Veripalvelu laatii toiminnastaan sisäisen tulos-
laskelman ja taseen. Veripalvelun tulos on osa 
Suomen Punaisen Ristin tulosta, josta ei Veri-
palvelun tasekirjan allekirjoitushetkellä ole vielä 
annettu tilintarkastuskertomusta. 

 2017 2018 2019

TaLOudeLLISeT MITTarIT   

Liikevaihto, 1 000 eur 60 569 60 419 58 792

Materiaalit ja palvelut, 1 000 eur -15 795 -15 558 -14 967

Henkilöstökulut, 1 000 eur -23 824 -23 987 -24 194

SOSIaaLISeT MITTarIT   

Henkilöstömäärä kokoaikaisina keskimäärin 431 428 425

Sairaspoissaolot, pv 4 709 4 831 4 805

Työtapaturmat 28 34 25

Henkilökunnan koulutus, 1 000 eur -275 -271 -247

Henkilökunnan koulutus, eur/henkilö 622 615 558

Henkilöstötyytyväisyys, Trust Index® kokonaispisteet  
(Suomen parhaat työpaikat -tutkimus) 77 % 78 % 81 %

Verenluovuttajien tyytyväisyys, NPS-suositteluindeksi 91 % 92 % 92 %

Asiakastyytyväisyys  9,3  9,3  9,4
(asteikolla 4–10)  n=107  n=151  n=74 

YMPärISTöMITTarIT   

Sähkön kulutus, MWh * 6 107 6 207 6 043

Veden kulutus, m3 *  11 599 10 975 11 268

Kaukolämmön kulutus, MWh *  4 801 4 748 4 303

Polttokelpoinen jäte, kg *  57 100 57 912 52 720

Lajiteltu yhdyskuntajäte, kg ** 157 300 183 956 174 693

Vaaralliset jätteet, kg *  8 000 10 111 6 844

Matkapäivät 10 973 11 285 11 508

MuITa TOIMInnan MITTareITa   

Verenluovutusten määrä (kokoveri ja afereesit) 204 948 206 610 200 822

Verenluovuttajien määrä (kokoveri ja afereesit) 118 244 118 931 114 353

Verenluovutuksessa rekisteröityneet eri henkilöt 130 411 131 465 124 843

Verensiirron raportoidut haittavaikutusreaktiot 234 244 342

Kantasolurekisterin välittämät siirteet 137 135 126

Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.) 41 493 48 340 52 176

* Kivihaka, Helsinki, sisältää alivuokralaisten yhdyskuntajätteet ja energiankulutuksen
** Terveydenhuollon poltettavaan erityisjätteeseen sisältyvät myös Helsingin liikkuvan veripalvelun jätteet

Yhteiskuntavastuun mittarit



18      VeripalVelun Vuosi 2019

 V eripalvelussa työskenteli vuonna 
2019 keskimäärin 513 henkilöä, joi
den yhteenlaskettu työpanos vastaa 
425 kokoaikaisen henkilön työpa

nosta. Henkilöstön keskiikä oli 43,1 vuotta. 
Henkilöstöstä oli naisia 87 % ja miehiä 13 %. 
Vakituisen henkilöstön työsuhteen keskipituus 
oli 13,1 vuotta ja lähtövaihtuvuus 4,2 %.

Työhyvinvoinnin mittarit pysyivät aiempien  
vuosien tapaan suhteellisen hyvällä tasolla.  
sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työ
ajasta oli 3,7 %, eli sama kuin edellisvuonna. 
Työtapaturmia tapahtui edellisvuotta vähem
män: yhteensä 25, joista työpaikalla sattui  
12 ja työmatkalla 13. 

Jatkoimme työpaikkamme kehittämistä tavoit
teellisesti Great place to Work® mallin mu
kaisesti. Trust index© henkilöstötutkimuksen 
kokonaistulos nousi kuudetta kertaa peräk
käin ollen nyt 81 %, mikä oikeutti Great place 
to Work® sertifikaattiin neljännen kerran 
peräkkäin. Veripalvelu valittiin toistamiseen 
suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon 
keskisuurten organisaatioiden sarjassa lista
sijoituksella 21.

Työyhteisön kehittämisen hankkeitamme oli 
esimerkiksi onnistumisen johtamisen mallin 
käyttöönotto, joka tähtää tiimien ja jokaisen 
veripalvelulaisen kasvun ja kehittymisen tukemi
seen. Toteutimme myös laajan työterveyskyse
lyn, jonka pohjalta suunniteltiin työhyvinvoinnin 

henkilöstö

Henkilöstömäärä

  2018 2019

henkilöstömäärä yhteensä 31.12.  510 491

Vakituiset  411 395

määräaikaiset  72 69

tarvittaessa töihin kutsuttavat  27 27

   

henkilöstömäärä kokoaikaisina (Fte) keskimäärin   428 425

henkilöstömäärä keskimäärin  514 513

työssäkäyvät päätoimiset keskimäärin  441 443

Henkilöstön jakauma organisaatiossa (%)

 2019

Valmisteet ja lääketieteelliset palvelut  34 %

Verenluovutus  42 %

laadunhallinta, tutkimus ja tuotekehitys  11 %

tukipalvelut  12 %
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kehittämisen kokonaisuutta: esimerkiksi erilaisia 
valmennuksia, ergonomian parantamista ja yk
silöllisen työkyvyn tukemista. Julkaisimme myös 
uuden työnantajakuvavideon tukemaan uusien 
osaajien rekrytointia. 

Koulutusrakenne

terVeydenhoito 
sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, terveydenhoitaja 40 %

laBoratorio 
lab.hoitaja, laborantti, lab.analyytikko, bioanalyytikko,  
erik.lab.hoitaja 16 %

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 6 %

lÄÄkeala 
farmaseutti, proviisori, farmanomi 6 %

lÄÄketieteellinen 
lääk.lis., lääk.tohtori, erikoislääkäri 3 %

tekninen 
insinööri, diplomi-insinööri, teknikko tai muu  
teknisen alan koulutus 3 %

muu koulutus 10 %

Sairauspoissaolot

 2017 2018 2019

lyhyet sairaus- ja tapaturma- 
poissaolot (pv/henkilö) 3,8 4,3 4,1

sairaus- ja tapaturmapoissaolot  
yhteensä (pv/henkilö) 9,3 9,4 9,4

sairauspoissaoloprosentti  
(% teoreettisesta säännöllisestä  
työajasta) 3,7 % 3,7 % 3,7 %
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