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2      VeripalVelun Vuosi 2020

VeripalVelu osana suomalaista  
terVeydenhuoltoa

 Veripalvelu on suomen punaiseen ristiin kuu luva 
terveydenhuoltoa palveleva laitos. Huolehdimme 
keskitetysti koko maan verival mistehuollosta. Toimin
taamme kuuluvat niin verenluovutusten järjestäminen 
ja veren keräys kuin luovutetun veren testaus, veri
valmisteiden tuotanto ja jakelu sairaaloihin.

Tarjoamme terveydenhuollolle muun muassa veren 
sopivuustutkimuksia sekä elin, kudos ja kantasolu
siirtoihin liittyviä tutkimuksia. Kaikkien raskaana 
olevien äitien veriryhmä ja veriryhmävastaainetutki
mukset tehdään Veripalvelussa. Veripalvelussa toimii 
myös suomen Kantasolu rekisteri, jonka kautta väli
tämme kantasolusiir teitä potilaille.

Vahvan asiantuntemuksen perustana on oma tutki
mus ja kehitystoiminta, joka luo edellytyk set turval
liselle 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: 
vuosi kertomus. 
veripalvelu.fi

TuoTanTo ja ulkoasu:  
mediafocus oy  

TeksTiT:  

Veripalvelun viestintä
kuvaT:  
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autamme  
potilaita yhdessä
Teemme työtä sen puolesta, että potilaat  
paranevat. Veripalvelu tukee sairaaloita  
potilaan hoitoketjussa yhdessä luovuttajien 
kanssa. Verenluovutustilaisuuksien järjestä
misessä meitä auttaa iso joukko vapaa   
eh 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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4      VeripalVelun Vuosi 2020

 V uosi 2020 oli koko yhteiskunnalle poikkeuk
sellinen, kun koronavirusepidemia levisi 
nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. 
Veripalvelussa oli valmiina jo aiemmin tehty 

varautumissuunnitelma pandemian varalta, ja nyt se  
tuli todelliseen testiin. 

Keväällä viranomaisten liikkumista koskevat rajoitukset 
näkyivät Veripalvelussa merkittävänä, mutta onnek
si lyhytaikaisena verenluovutusten vähentymisenä. 
Viranomaisten tuki ja runsas tiedottaminen korjasivat 
tämän. 

Terveydenhuollon varautuessa koronapotilaiden hoitoon 
ja siirtäessä eikiireellisiä muita hoitoja tuonnemmaksi, 
laski verivalmisteiden käyttö noin viidenneksellä. Vä
hentyneen veren tarpeen vuoksi suunniteltuja veren
luovutustilaisuuksia peruttiin ja veren otto mitoitettiin 
uudelle matalammalle tasolle. 

Koronapandemian ensimmäinen aalto kesti merkittä
västi oletettua lyhemmän ajan ja juhannuksena veren 
tarve oli palautunut normaaliksi. luovutusten palaut
taminen normaalille tasolle keskellä kesää oli haas
teellista, mutta mitään veripulaa ei kuitenkaan päässyt 
syntymään.

poikkeuksellisista oloista huolimatta olemme pysty
neet edistämään merkittäviä kehityshankkeita. Veren
luovutusta, valmistusta ja toimitusketjua ohjaava uusi 
tietojärjestelmäkokonaisuus otettiin käyttöön touko
kuussa. samoihin aikoihin käynnistyi Veripalvelun käyt
töön tulevan uuden toimitalon rakentaminen Vantaan 
Vehkalassa. 

Veripalvelu on myös pystynyt täyttämään lupauksen
sa suomalaiselle terveydenhuollolle. suuri kiitos tästä 
kuuluu toimintaan sitoutuneille verenluovuttajille, jot
ka epävarmoista oloista huolimatta ovat ojentaneet 
auttavan kätensä potilaille. 

Henkilöstömme on joutunut työskentelemään poik
keuksellisen kuormituksen alaisena ja jatkuvasti 
tiukkoja hygieniakäytäntöjä noudattaen. Vahvojen 
varotoimiemme ansiosta verenluovutukseen on ollut 
turvallista tulla. 

Haluan esittää lämpimät kiitokseni verenluovuttajille 
ja etulinjassa työskenteleville hienoille hoitajillemme, 
tuotannon ja laboratorioiden osaajille ja kaikille muille 
upeille työntekijöillemme pyörien pitämisestä pyöri
mässä. esimiehillä on ollut tärkeä rooli, kun olemme 
sopeutuneet muuttuvaan tilanteeseen ja varmista
neet, että meillä on turvalliset olosuhteet sekä työn
tekijöille että verenluovuttajille. 

 

Martti Syrjälä
Veripalvelun johtaja, professori

jOhtajan katsaus
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 Vuosi oli poikkeuksellinen sekä verentarpeen 
nopean vaihtelun että koronavirusepidemian 
vaatimien toiminnan muutosten vuoksi. Veren
luovutuksia pystyttiin kuitenkin toteuttamaan 
joka viikko tarvittava määrä ja uusia veren
luovuttajia rekrytoitiin vuoden aikana lähes  
19 000, 15 % kaikista kävijöistä. onnistumi
sessa keskeistä oli selkeä ja yhtenevä viesti  
verenluovutuksen tärkeydestä ja turvallisuu
desta myös poikkeusaikana.

Verenluovutukseen ilmoittautui 118 452 eri 
henkilöä 205 792 kertaa. Kokoverenluovutuksia 
oli 188 294, mikä on noin 5 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Verenluovutuksista 45 % ker
tyi verenluovutustilaisuuksissa, joita järjestettiin 
yhteensä 1 108.
 
Koneellisia verihiutalekeräyksiä toteutui yhteen
sä 2 272, noin 200 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Koneellisesti kerätyt verihiutalevalmis
teet kattoivat 13 % kaikista toimitetuista veri
hiutalevalmisteista.
 
uusien verenluovuttajien rekrytoinnissa hyö
dynnettiin muun muassa sosiaalisen median 
kanavia ja yhteistyötä esimerkiksi urheiluseu
rojen ja oppilaitosten sekä punaisen ristin ja 
puolustusvoimien kanssa. Varuskunnissa oli 
24 verenluovutustilaisuutta, joissa luovutuksia 
kerättiin noin 2 100. Korona epidemian vuoksi 
oppilaitosten ja työpaikkojen verenluovutus
tilaisuuksia järjestettiin tavallista vähemmän.

luovuttajaryhmien eli Veriryhmien jäsenten 
käyntejä kertyi yli 23 000. aktiivisia ryhmiä oli 
vuoden aikana 3 500 ja uusia ryhmiä perustet 
tiin yli 800.

VerenluOVutus

Verta kerättiin edellisvuotta vähemmän johtuen punasolujen  
käytön vähenemisestä sairaaloissa.

Suomalaisten veriryhmäjakauma
Uudet verenluovuttajat 2020

Verenluovuttajia ohjataan tulemaan verenluovutukseen  
veriryhmänsä mukaan.

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

 35 %   5 % 15 % 2 % 6 % 1 % 30 % 5 %

Kokoverenluovutukset 
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6      VeripalVelun Vuosi 2020

luovuttajien tyytyväisyys oli edelleen korkea. 
erittäin tyytyväisiä oli sama osuus kuin edellise
nä vuonna, 95 % asiakaspalautteen antajista. 
Verenluovutuksen suosittelumittari nps oli 93  
eli erinomaista tasoa.

Toukokuun alussa otettiin käyttöön uusi tie
tojärjestelmä, ja samalla verenluovuttajien 
terveyskysely sähköistyi. sovellusmuutok
seen liittyi laaja prosessin päivittäminen ja 
koko henkilöstön perehdyttäminen uuteen 
toimintatapaan. Koronaepidemia pakotti tar
tunnantorjunnan varotoimien nopeaan käyt
töönottoon asiakastiloissa sekä muutoksiin 
tutuissa totu tuissa toimintatavoissa.

Nuorten naisten joukossa on eniten verenluovuttajia.

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

Verenluovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma 2020
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vuodessa.

Luovutuskertoja eri ihmisillä vuonna 2020 
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verivalmisteiden käyttö väheni jyrkästi, mutta 
palautui vastoin odotuksia varsin nopeasti 
normaalille tasolle. Vuoden jälkimmäisellä 
puoliskolla verivalmisteiden tarve oli ajoittain 
jopa edellistä vuotta suurempaa. 

Kysynnän nopea palautuminen kesän alussa 
edellytti erittäin aktiivista tilanneseurantaa ja 
yhteistoimintaa tilauskeskuksen, verenluovu
tustoiminnan ja viestinnän kesken. Tilanteen 
vakiinnuttua varastot pysyivät hyvällä tasolla  
ja luovutettu veri hyödynnettiin tehokkaasti 
valmistuksessa. 

punasoluja myytiin asiakkaille potilaskäyttöön 
179 387, mikä oli 5,8 % vähemmän kuin edel
lisenä vuonna. Toisen päätuotteen, verihiuta
levalmisteiden eli trombosyyttien, tarve väheni 
sairaaloissa alle prosentin. Veripalvelun sai
raaloille välittämän jääplasmalääkevalmisteen 
(octaplaslG) myynti väheni lähes kahdeksan 
prosenttia.

pandemia vaikutti voimakkaasti verivalmistei
den logistiikkaan. erityisesti lentoliikenteen 
väheneminen aiheutti haasteita valmisteiden 
kiireellisille kuljetuksille. Myös bussiliikenteen 
supistuminen ja usein toistuvat aikataulumuu
tokset edellyttivät jatkuvaa seurantaa ja so
pimista asiakkaiden kanssa. Taksien käyttöön 
turvauduttiin jopa pitkien matkojen säännölli
sissä kuljetuksissa. uuteen normaaliin sopeu
duttiin kuitenkin varsin hyvin.

Tuotannonohjauksen tietojärjestelmän vaih
dos pandemian aikana oli erittäin haasteelli
nen tehtävä ja kuormitti koko organisaatiota. 
Järjestelmä saatiin otettua kuitenkin käyttöön 
onnistuneesti ja valmisteiden toimitukset  
asiakkaille pystyttiin hoitamaan suunnitellusti 
ilman katkoksia.

VeriValmisteet

 Verivalmisteiden tuotantoprosessissa erot
telemme luovutetun kokoveren punasoluiksi, 
verihiutaleiksi ja plasmaksi. Huolehdimme veri
valmisteiden jakelusta kaikkiin suomen sairaa
loihin, sairaanhoidon tarpeiden mukaisesti. 

Koronaviruspandemia vaikutti verivalmistei
den tarpeeseen kokonaisuudessaan yllättä
vän vähän. pandemian alkuvaiheessa keväällä 

Verivalmisteiden käyttö laski edellisvuodesta.

Luovutetun kokoveren hyödyntäminen verivalmisteiksi 

 punasolut verihiutaleet**

Valmiste potilaskäyttöön  
verensiirrossa 95 % 90 %

Verenluovutukseen  
liittyvät poistot 3 % -

laboratoriotuloksiin  
ja tuotantoprosessiin  
liittyvät poistot  < 2 % -

muut verensiirtotarkoitukseen  
käyttämättömät (vanhentuneet  
ja lääkevalmistukseen toimitetut) < 1 %* 10 %

* Verensiirtoon käyttämättömiä punasoluja toimitetaan porfyrian  
(harvinainen aineenvaihduntasairaus) hoitoon tarkoitetun lääkkeen  
raaka-aineeksi. 

** osuudet verihiutalevalmisteista, valmistetaan vain osasta  
luovutettuja kokoveriyksiköitä. 

Verivalmisteet sairaaloille, myynti

Valmiste, yksikköä 2018 2019 2020 muutos %
    2019–2020 

punasolut,  
valkosoluttomat 191 857 190 437 179 387 - 5,8 %

Verihiutalevalmisteet  
(sisältää myös  
afereesivalmisteet) 33 366 31 621 31 381 - 0,8 %

Veri käytetään Suomessa tehokkaasti potilaiden hoitoon.
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 laboratoriopalvelumme tekee tutkimuksia 
Veripalvelun veri ja soluvalmisteiden turvalli
suuden ja laadun varmentamiseksi sekä ter
veydenhuollon tarpeisiin.

Koronapandemian vaikutukset näkyivät labo
ratoriotoiminnassa tavanomaista suurem
pana vuosineljännesten välisenä vaihteluna 
tutkimusmäärissä. Tämä heijastui sekä veri
valmisteiden turvallisuuden varmentamisek
si tehtäviin verenluovuttajatutkimuksiin että 
terveydenhuollolle tarjottaviin tutkimuspalve
luihin. Tutkimusten toimitusvarmuus pystyttiin 
kuitenkin takaamaan koko vuoden ajan. 

Kudossopeutuvuustutkimusten määrä laski hie
man edellisestä vuodesta. neuvolanäytetutki
mukset kääntyivät syntyvyyden kasvun myötä 
nousuun useamman vuoden laskun jälkeen. 
Muutos ajoittui merkkipaaluun, jossa raskau
denaikaiset veriryhmävastaainetutkimukset 
on tehty Veripalveluun keskitettynä 30 vuoden 
ajan.

Kehitämme jatkuvasti toimintaprosessejamme 
tehokkaan ja vastuullisen toiminnan varmenta
miseksi. Käynnistimme valmistelut laboratorion 
keskeisten teknologioiden, kuten verenluovut
tajanäytteiden esikäsittelyssä ja infektioseu
lontatutkimuksissa käytettävän automaation, 
korvaamiseksi Vantaalle valmistuviin toimitiloi
hin 2022. aloitimme myös tutkimusprojektin, 
jossa selvitetään hepatiitti e viruksen esiinty
vyyttä verenluovuttajien keskuudessa. Tutkimus 
auttaa arvioimaan verivälitteiden hepatiitti e  
virustartuntojen riskiä.

Laboratorio- 
palVelut

Syntyvyyden kääntyminen nousuun useamman vuoden laskun jälkeen 
näkyy neuvolanäytetutkimuksissa. 

Veripalvelun laboratoriotutkimuksia  
terveydenhuoltoyksiköille

 2018 2019 2020

Veriryhmätutkimukset  13 992 12 623 13 180

punasoluvasta-ainetunnistukset 4 279 3 990 4 086

Kiireelliset ja päivystysaikana  
tehdyt veren sopivuustutkimukset 2 445 2 314 2 327

neuvolanäytetutkimukset  69 792 69 115 73 063

Kudossopeutuvuustutkimukset 9 423* 10 245 9 807

* tutkimuspakettirakennetta muutettiin 2018.

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

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

 2016 2017 2018 2019 2020

hepatiitti B 2 3 2 5 6

hepatiitti C 7 4 4 8 8

hiV 0 1 2 1 1

Kuppa eli syfilis 9 6 4 9 7

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

Suomessa tehdyt elinsiirrot  (lähde: scandiatransplant)

 2016 2017 2018 2019 2020

munuainen 262 240 238 293 263

maksa 61 63 66 64 75

sydän 30 26 47 30 22

Keuhkot 18 24 18 27 21

haima 27 21 23 39 26

ohutsuoli 0 0 0 0 1

muu 1 0 0 0 0

yhteensÄ 399 374 392 453 408

Kuolleilta  
elinluovuttajilta  
suomesta 136 116 108 141 121

eläviltä  
elinluovuttajilta  
suomesta  
(munuainen) 22 29 32 25 31
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 Veripalvelun ylläpitämä suomen Kantasolu
rekisteri on osa maailmanlaajuista kanta
solusiirteitä välittävien rekisterien verkostoa. 
rekisterimme 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 vuoden aikana 3 844 
uutta jäsentä, ja jäsenmäärä oli vuoden lopussa 
jo yli 55 000. Välitimme potilaita hoitaviin kan
tasolusiirtokeskuksiin 153 siirrettä. Kuriirimme 
noutivat ulkomailta 20 kantasolusiirrettä sairaa
loihin potilaiden hoitoa varten ja lisäksi avus
timme 91 siirteen toimittamisessa ulkomaille 
tai ulkomailta koronaviruspandemian vaatimien 
poikkeusjärjestelyjen mukaisesti.

kantasOlurekisteri  

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

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

Välitetyt siirteet yhteensä

 2018 2019 2020

luuydinsiirre 14 11 24

Veren kantasolusiirre 104 105 117

istukkaverisiirre 4 1 3

lymfosyyttisiirre 13 9 9

yhteensä 135 126 153

Kantasolurekisterin välittämät siirteet

Suomalaiselta luovuttajalta suomalaiselle potilaalle

Ulkomaalaiselta luovuttajalta suomalaiselle potilaalle 

Suomalaiselta luovuttajalta ulkomaalaiselle potilaalle

 2018 2019 2020

luuydinsiirre 5 0 5

Veren kantasolusiirre 18 21 15

istukkaverisiirre 0 1 0

lymfosyyttisiirre 2 0 0

yhteensä 25 22 20

 2018 2019 2020

luuydinsiirre 8 8 15

Veren kantasolusiirre 54 58 63

istukkaverisiirre 2 1 0

lymfosyyttisiirre 8 8 6

yhteensä 72 75 84

 2018 2019 2020

luuydinsiirre 1 3 3

Veren kantasolusiirre 13 12 22

istukkaverisiirre 2 0 3

lymfosyyttisiirre 3 0 3

yhteensä 19 15 31

31633557_VP_VK2020_Suomi_2203.indd   931633557_VP_VK2020_Suomi_2203.indd   9 23.3.2021   8.4523.3.2021   8.45



10      VeripalVelun Vuosi 2020

lääketieteelliset  
paLveLut ja sairaaLa-
asiakkuudet

 lääkärimme osallistuvat potilaiden hoitoon  
antamalla lausuntoja ja vastauksia Veripalvelun  
laboratoriossa tutkituista potilasnäytteistä. He 
ovat sairaaloiden tukena myös päivystysaikoina 
antaen puhelinneuvontaa esimerkiksi verensiirtoi
hin liittyvissä kysymyksissä. Yhteyshenkilöverkos
toomme kuuluu verensiirtohoidon ammattilaisia 
kattavasti kaikista yliopisto ja keskussairaaloista. 

Mittaamme säännöllisin kyselyin asiakastyyty
väisyyttä sairaalaasiakkailtamme. Vuoden 2020 
asiakastutkimus kohdennettiin verivalmiste
asiakkaille. He antoivat marraskuussa tehdyssä 
kyselyssä Veripalvelulle erinomaisen yleisarvo

 solutuotantokeskuksemme tutkii, kehittää  
ja valmistaa uusia soluterapiavalmisteita ter
veydenhuollon käyttöön. Vuonna 2020 toimi
timme mesenkymaalisia stroomasoluvalmisteita 
(lYMsC) yhdeksälle potilaalle immunologisten 
ongelmien hoitoon HYKs:n ja TYKs:n kantasolu
siirtoyksiköihin. lapsipotilaille tarkoitettujen, 
muokattujen haploidenttisten kantasolusiirteiden 
valmistuksia toteutimme neljä. 
 
Meillä on meneillään useita projekteja, joissa  
kehitetään soluterapiavalmisteita vaikeasti hoi
dettavien syöpätautien hoitoon. parhaillaan  
kehitämme hoitoihin CarTsoluvalmisteita ja  
nKsoluvalmisteita.

sOlutuOtantOkeskus 

sanan 9,4 asteikolla 4–10. pandemia tai uu
den toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 
eivät vaikuttaneet tulokseen, joka oli samalla 
korkeal la tasolla kuin edellisenä vuonna.

Verikeskusasiakkaiden tapaaminen yhteistyö
kokouksissa on tärkeä osa verihuoltoketjun 
ylläpitoa, kuten myös aktiivinen asiakastiedot
taminen ja raportointi esimerkiksi verivalmis
teiden käytöstä. 

Järjestimme vuoden aikana myös neljä kou
lutustapahtumaa terveydenhuollon ammatti
laisille. Jatkoimme yhteistyötä THl:n kanssa 
kansallisen verensiirtorekisterin perustamiseksi 
Kantaarkkitehtuuriin. Fimean kanssa valmiste
limme veriturvatoiminnan sähköistä asiointia. 
Tuotimme myös arviointiraportin trombosyytti
valmisteiden mikrobiturvallisuudesta ja keinois
ta mikrobiturvallisuuden vahvistamiseksi.  

Koronavirusepidemian takia monissa maissa 
aloitettiin eu:n komission kannustamana tutki
muksia toipilasplasman käyttämiseksi potilas
hoidossa. osallistuimme suomessa tehtävään 
kliiniseen tutkimukseen keräämällä toipilasplas
maa vapaaehtoisilta luovuttajilta tutkijoiden 
käyttöön.
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 Veripalvelun tieteellinen tutkimus koh
dentuu tutkimusstrategian mukaisiin paino
pisteisiin:

• Verihuoltoketjun vaikuttavuus
•  Soluterapioiden ja transplantaatioiden  

vaikuttavuus 

uusien soluterapiavalmisteiden kehitystyö 
on päässyt vauhtiin Helsingin Yliopiston ja 
Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa 
tehdyn yhteistyösopimuksen avulla. usei
ta uusia soluterapiavalmisteita kehitetään  
solutuotantokeskuksessamme. saimme 
koordinoitavaksemme myös laajan Busi
ness Finlandin rahoittaman hankkeen, 
jonka yhtenä tavoitteena on testata, voi
daanko verivalmisteista jalostaa uusia lää
kekuljettimia. 

Biopankkimme on kerännyt suostumuksen 
yli 50 000 verenluovuttajalta, joiden veri
näytteitä on luovutettu sekä Veripalvelun 
omiin että muihin tutkimushankkeisiin. 

Tutkimus ja kehitystoimintamme koko
naiskulut olivat noin 3,2 miljoonaa euroa, 
josta 61 % katettiin ulkoisella rahoituksella. 
Vuonna 2020 Veripalvelun piirissä valmistui 
kaksi solutera piaan liittyvää väitöskirjaa ja 
yksi kudossopivuutta koskeva väitös.

Keväällä 2020 tutkimus ja kehitysosas
tomme siirtyi Meilahden sairaalaalueelle 
Biomedicumkampukselle, mikä vahvistaa 
T&Ktoiminnan näkyvyyttä sekä yhteistyötä 
kampuksen tutkimusryhmien kanssa. 
 

tutkimustOiminta

Veripalvelun tutkijat olivat vuonna 2020 mukana 18 vertaisarvioidussa  
tiedejulkaisussa. Veripalvelun pitkäaikainen tutkimustraditio solutera-
pioiden ja transplantaatioiden kudossopivuuden alueella näkyy julkaisu-
aktiivisuudessa.     

Tiedejulkaisujen määrä tutkimusalueittain  

Tutkimusalue 2016 2017 2018 2019  2020

Verenluovutus 3 2 2 4 4

Verisolut 1 2 1 4 1

Kudossopivuus 13 12 6 7 6

soluterapia 14 4 6 7 2

muut alueet 11 7 1 4 5

yhteensä 42 27 16 26 18

soluterapiatutkimus ja solutuotantokeskus 

Verenluovutus ja Veripalvelun biopankki

Kudossopivuus ja hematologinen biopankki

Verisolut

tutkimustoimintaan käytettävän työajan  
jakautuminen tutkimusalueittain 

38 %

34 %

16 %

12 %

2019
39 %

30 %

16 %

15 %

2020

Lähes 40 % vuoden 2020 tutkimusresurssistamme käytettiin uusiin  
soluterapioihin liittyvään tuotantoon ja tutkimus- ja kehitystyöhön.
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muut tOiminnOt

 Laadunhallintamme tehtävänä on varmistaa, 
että Veripalvelun toiminnot täyttävät lainsäädän
nön, viranomaisten, akkreditointilaitosten ja lääke
alan toimijoiden vaatimukset. 

laadunhallinnan kehittämisessä korostuivat vuon
na 2020 laatutoiminnan harmonisointi ja digikehi
tys. laadunhallinnan prosesseja, kuten havaintojen 
kirjaamista, muutoshallintaa, auditointeja ja riski
arviointeja, kehitettiin virtaviivaisemmiksi. niitä 
hallinnoidaan jatkossa kokonaan sähköisessä, vali
doidussa järjestelmässä.  

Digitaalisten palvelujen kehityksessä saavu
timme tärkeän merkkipaalun, kun otimme touko
kuussa 2020 käyttöön uuden verenluovutuksen, 
valmistuksen ja toimitusketjun hallinnan tieto
järjestelmän. Muutos näkyi myös verenluovutta
jille siten, että ennen verenluovutusta täytettävä 
terveyskysely muuttui sähköiseksi. Kyselyn voi  
nyt täyttää jo etukäteen ennen luovutusta, mikä 
sujuvoittaa ja nopeuttaa prosessia. 

Viestintä ja markkinointi olivat vahvasti ko
ronaepidemian sanelemaa. luovutusedellytyk
set ja käytännöt verenluovutuksessa muuttuivat 
epidemian edetessä, mikä vaati jatkuvaa viestin
nän mukautumista. siirtyminen ajanvaraukseen 
ja sähköiseen terveyskyselyyn tarkoittivat niin 
ikään vahvaa viestintää ja tuttujen toimintamallien 
muutosta. Mainontaa ja viestintää tarvittiin vuo
den jokaisena päivänä, painottuen somekanaviin. 
otimme myös käyttöön tekoälypohjaisen chatbo
tin, joka vastaa verkkosivuilla luovuttajien kysy
myksiin 24/7.

Veripalvelun päätoimitila muuttaa vuokralle Van
taan Vehkalaan vuonna 2022. Toimitilahanketta 
koordinoidaan teknisten palveluiden johdolla. 

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennutetaan Veri
palvelulle tilat, jotka ovat nykyisiä tiloja teknisesti 
paremmat ja jotka vastaavat toiminnan tarpeisiin 
pitkälle tulevaisuuteen. Vuonna 2020 tulevien tilo
jen toteutussuunnittelu saatiin valmiiksi ja tulevan 
päätoimipaikkamme rakentaminen aloitettiin Van
taan Vehkalassa.
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talOus ja yhteiskunta Vastuu

 V eripalvelu on voittoa tavoittelematon 
organisaatio. sen toiminnan rahoi
tus koostuu terveydenhuollon organi
saa tioille myydyistä valmisteista ja 

palveluista. Veripalvelun toimintaa ei tueta yhteis
kunnan varoista eikä muista ulkopuolisista lähteis
tä, lukuun ottamatta tutkimushankkeisiin saatuja 
apurahoja ja avustuksia. Mahdollista taloudellista 
ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun 
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehit
tämiseen. 

Tilikauden voitto oli 2,1 miljoonaa euroa. rahoi
tustuottojen osuus tuloksesta oli 2,2 miljoonaa 
euroa. liikevaihto laski 2,6 % edelliseen vuoteen 
verrattuna ollen 57,2 miljoonaa euroa. liikevaih
don laskusta suurin osa johtui verivalmisteiden  
kysynnän vähenemisestä. 

Henkilöstöön liittyvät kulut nousivat 1,1 %. Mate
riaali ja alihankintakustannukset laskivat 3,7 %. 
Muut kustannukset, joista suurimpina toimitila, 
iCT ja logistiikkapalvelut, nousivat 3,4 %. 

Verivalmisteen kustannus koostuu useasta  
eri työvaiheesta.

Veripalvelun kustannuksista suurin osa koostuu  
henkilöstöön liittyvistä kuluista.

Kustannusten jakauma 2020

henkilöstöön liittyvät kulut 43 %

materiaalit ja alihankinta 25 %

iCt 7 %

Vuokrat (tilat ja laitteet) 6 %

Kiinteistö- ja laitehuolto 6 %

investointikulut             4 %

logistiikka 3 %

muut 6 %

4 %

3 %
6 %

6 %

6 %

7 %

25 %

43 %

Pääosa Veripalvelun liikevaihdosta tulee verivalmisteista.

Veripussin kustannukset 2020 (%)

Verenluovutustoiminta 55 %

laboratoriotoiminta 26 %

tuotanto 12 %

Varastointi ja kuljetus 5 %

lääketieteellinen tuki 2 %

55 %

26 %

12 %

5 % 2 %

Osuus  
liikevaihdosta %

     
 2019 2020 Muutos % 

Verivalmisteet 38,5 36,6 -5,0 % 64 %

laboratoriotutkimukset 7,3 6,1 -15,3 % 11 %

plasmaraaka-aine 5,8 6,5  13,4 % 11 %

solu- ja kudospalvelut 3,6 4,6 27,6 % 8 %

lääkkeet 3,1 2,9 -4,9 % 5 %

muut 0,7 0,5 -0,2 % 1 %

Yhteensä 58,8 57,2 -2,6 % 100 %

Liikevaihto tuoteryhmittäin (milj. euroa)

64 %

11 %

11 %

8 %

5 % 1 %

>>
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Verivalmisteiden käyttö on vähentynyt 10 vuo
dessa noin 25 %. Veripalvelu on sopeutunut 
tilanteeseen hyvin, eikä verivalmisteiden hintoja 
ole tarvinnut nostaa sitten vuoden 2014. Myös 
vuoteen 2021 mennään samoilla hinnoilla.
  
Tilikauden lopussa Veripalvelun sisäisen taseen 
omaa pääomaa oli yhteensä 88,5 miljoonaa 
euroa. siitä 23,5 milj. euroa on spr:n oman 
pääoman vapaassa rahastossa, jonka tarkoituk

sena on Veripalvelun tutkimus ja kehittämis
toiminnan tukeminen. rahoitusarvopapereihin 
oli sijoitettuna 48,0 miljoonaa euroa ja rahaa ja 
pankkisaamisia oli 33,6 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.

yhteiskuntavastuun mittarit
 2018 2019 2020

TALOUDeLLISeT MITTArIT   

liikevaihto, 1 000 eur 60 419 58 792 57 237

materiaalit ja palvelut, 1 000 eur -15 558 -14 967 -14 686

henkilöstökulut, 1 000 eur -23 987 -24 194 -24 605

SOSIAALISeT MITTArIT   

henkilöstö kokoaikaisina keskimäärin 428 425 423

sairauspoissaolot, pv 4 831 4 805 4 630

työtapaturmat 34 25 38

henkilökunnan koulutus, 1 000 eur -271 -247 -110

henkilökunnan koulutus, eur/henkilö 615 558 248

henkilöstötyytyväisyys *** 78 % 81 % 4,2

henkilöstötyytyväisyys, enps-suositteluindeksi 47   50 54

Verenluovuttajien tyytyväisyys, nps-suositteluindeksi 92 92 93

asiakastyytyväisyys  9,3  9,4  9,4
(asteikolla 4–10)  n=151  n=74  n=278 

YMPärISTöMITTArIT   

sähkön kulutus, mWh *  6 207 6 043 5 781

Veden kulutus, m3 *  10 975 11 268 11 046

Kaukolämmön kulutus, mWh *  4 748 4 303 3 682

polttokelpoinen jäte, kg *  57 912 52 720 49 476

lajiteltu yhdyskuntajäte, kg ** 183 956 174 693 168 426

Vaaralliset jätteet, kg *  10 111 6 844 3 429

matkapäivät 11 285 11 508 10 540

MUITA TOIMINNAN MITTAreITA   

Verenluovutusten määrä (kokoveri ja afereesit) 206 610 200 822 190 601

Verenluovuttajien määrä (kokoveri ja afereesit) 118 931 114 353 111 104

Verenluovutuksessa rekisteröityneet eri henkilöt 131 465 124 843 118 452 

Verensiirron raportoidut haittavaikutusreaktiot 244 342 327

Kantasolurekisterin välittämät siirteet 135 126 153

Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.) 48 340 52 176 55 100

* Kivihaka, helsinki, sisältää alivuokralaisten yhdyskuntajätteet ja energiankulutuksen.
** terveydenhuollon poltettavaan erityisjätteeseen sisältyvät myös helsingin liikkuvan veripalvelun jätteet.
*** henkilöstötyytyväisyyttä mitattiin 2018–2019 trust index® -tutkimuksella, jonka kokonaispisteiden maksimi on 100 %.  
Vuonna 2020 siirryttiin käyttämään työvire-tutkimusta, jossa tulokset ovat asteikolla 1–5. Vuoden 2020 luku on erinomaista tasoa.

>>
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 V eripalvelussa työskenteli vuonna 
2020 keskimäärin 502 henkilöä, joi
den yhteenlaskettu työpanos vastaa 
423 kokoaikaisen henkilön työpa

nosta. Henkilöstön keskiikä oli 43,2 vuotta. 
Henkilöstöstä oli naisia 88 % ja miehiä 12 %. 
Vakituisen henkilöstön työsuhteen keskipituus 
oli 12,8 vuotta ja lähtövaihtuvuus 5,9 %.

Työhyvinvoinnin mittarit pysyivät aiempien vuo
sien tapaan suhteellisen hyvällä tasolla. sairaus
poissaoloprosentti teoreettisesta työajasta oli 
3,7 %. Työtapaturmia tapahtui yhteensä 38. 
Tapaturmista työpaikalla sattui 22 ja työmat
kalla 16. 

Työpaikkamme kehittämisessä siirryimme vuo
den 2020 aikana Great place to Work® mallis
ta uuteen kehittämisen kokonaisuuteen, joka 
pohjautuu työeläkevakuutusyhtiö ilmarisen 
Työvire ja Työyhteisövirehenkilöstökyselyihin. 
Mittauksen perusteella organisaation työvire oli 
edelleen erinomaista tasoa, samoin kuin henki
löstön halukkuus suositella Veripalvelua työn
antajana.

etätyö mullisti arkeamme ja haastoi meidät 
miettimään työntekemisen tapoja ja etäjohta
mista monin eri tavoin. Yhteistyössä työterveys
huoltomme kanssa tarjosimme työyhteisölle 
työkykyä ja hyvinvointia ylläpitäviä valmennuk
sia sekä jatkoimme tiimien ja jokaisen veripal
velulaisen kehittymisen tukemista onnistumisen 
johtamisen vuosikellon mukaisten toimenpitei
den avulla. osallistuimme myös Vastuullinen ke
säduuni kampanjaan, jossa sijoituimme suurten 
yritysten sarjassa sijalle 9. 

Koulutusrakenne % 2020

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 %

Henkilöstön jakauma organisaatiossa (%)

 2019 2020

Valmisteet ja lääketieteelliset palvelut 34 % 32 %

Verenluovutus 42 % 43 %

laadunhallinta, tutkimus ja tuotekehitys 11 % 12 %

tukipalvelut 12 % 13 %

henkilöstö

Henkilöstömäärä keskimäärin

  2019 2020

henkilöstö yhteensä  513 502

Fte (henkilöstömäärä kokoaikaisina)  425 423

työssäkäyvät päätoimiset  443 444

työsuhde toistaiseksi voimassa  409 393

määräaikainen työsuhde  104 109

Kokoaikainen  393 377

osa-aikainen  93 103

tuntityöntekijä    27 22

pitkäaikainen poissaolo  43 37
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PääTOIMIPISTe
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
Kolmikulma, puistokatu 2–4,  
40100 Jyväskylä

VeripalVelun tOimipisteet

www.VeripalVelu.fi

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
Koskikeskus, Hatanpään valtatie 1,  
33100 Tampere

TUrKU
Yliopistonkatu 29 b (3. kerros) 
20100 Turku

lisäksi verenluovutustilaisuuksia järjestetään joka arkipäivä eri  
puolilla suomea. Katso ajat ja paikat verkko sivuiltamme.
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