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Veripalvelun organisaatio

Veripalvelun johtajana toimii nykyisin Jukka Rau-
tonen. Hänen tehtävänsä on luotsata Veripalvelua 
verituotemarkkinoiden muuttuvassa kentässä. Vii-
me vuosina merkittäviä muutoksia ovat olleet mm. 
plasman hinnan lasku, tiukentuneet viranomaisvaa-
timukset ja voittoa tuottavien punasoluvalmistajien 
ilmaantuminen. Sen sijaan hemoglobiiniliuosten ke-
hityksessä ei ole juuri edistystä näkynyt. Rautosen 
aikana Veripalvelu on onnistunut vähentämään hä-

vikkiä, joten yhä pienempi määrä luovutetusta veres-
tä jää käyttämättä.

Luovutustoiminta kuluttaa noin 40 % Veripalve-
lun budjetista. Kiristyvässä kilpailussa verituotteiden 
oikea hinnoittelu on tärkeää ja verituotteiden hin-
nat muuttuvatkin vuonna 2005 siten, että kalliista 
tuotteista kuten päivystystrombosyyteistä ja HLA-
tyypitetyistä ttuotteista aletaan veloittaa kustannuk-
sia vastaava hinta. Perustuotteiden hinnankorotuk-
set pystytään pitämään alle luvatun 3 %. Hävikin 
minimoimisen lisäksi kriittistä on tarpeen arviointi 
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Veripalvelu järjesti Veripalvelun tiloissa Helsingin Kivihaassa kahden vuoden välein 
toistuvan kurssin, jolle otetaan noin tusinan verran osanottajia. Anestesiologian 
erikoislääkäreitä oli kurssilla kaksi ja yksi anestesiologiaan erikoistuva. Muiden eri-
koisaloja olivat sisätaudit, kliininen kemia, lastentaudit, ja hematologia. Kurssilaisia oli 
joka puolelta Suomea, ja maantieteen aiheuttamat verensiirto-ongelmat olivat siten 
erilaisia. Kurssin koordinaattorina toimi Vesa Rasi. Muut Veripalvelun työntekijät osal-
listuivat toimintaan luennoitsijoina, oppilaina, kommentaattoreina ja osastojensa esit-
telijöinä. Jos kurssilaisilla riitti intoa, niin luentojen ulkopuolella pystyi tutustumaan la-
boratoriotyöskentelyyn, saamaan yksityisopetusta ja selvittelemään tiedostoista omia 
vanhoja ongelmatapauksiaan. Tällöin viimeistään selvisi, kuka on kukin Veripalvelussa ja 
kuka mistäkin aiheesta eniten tietää. Kurssilaisia opastivat mm. verensiirtoserologian 
tuntija Sinikka Koskinen ja hemostaasin tuntija Anne Mäkipernaa.

Kaikkien idoli Vesa Rasi saa lahjan.
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ja Veripalvelussa pähkäilläänkin hoitotakuun mah-
dollista vaikutusta verenkulutukseen. Viime vuosi-
na punasolujen kulutuksessa on ollut laskeva tren-
di ja jääplasman kulutuksessa nouseva. Trombosyyt-
tikulutus taas tempoilee täysin ennalta arvaamatto-
mattomasti.

Veripalvelu ja EU

Jukka Koistinen hoitaa Veripalvelun kansainvälisiä 
yhteyksiä ja sillä rintamalla on töitä viime aikoina 
teettänyt EU:n Veridirektiivi, joka on annettu tam-
mikuussa 2003. Direktiivi mm. määrää, että veren 
komponentit voidaan jäljittää luovuttajasta vastaan-
ottajaan ja päinvastoin. Siirtymäaika loppuu touko-
kuussa 2005, jolloin myös Suomessa pitää olla uusi 
laki veripalvelutoiminnasta hyväksyttynä. Laki tulee 
vaatimaan, että myös SPR:n Veripalvelulle on haet-
tava toimilupa. 

Plasmalääketoiminnan lopettaminen

Levottomuutta käyttäjäkunnassa on herättänyt Ve-
ripalvelun päätös ulkoistaa plasmalääketuotantonsa 
hollantilaiselle Sanguinille, joka kuitenkin jo aikai-
semmin on toimittanut Veripalvelulle hyytymisteki-
jävalmistetta Cofact. Käytännössä ulkoistamispäätös 
koskee 4 tuotetta. 

Yksi ulkoistettavista tuotteista on albumiini, toi-
nen on Amofi l (FIII), jota nyt on tehty Ruotsissa. 
Kolmas tuote, joka siirtyy Sanguinille on faktori IX, 
jonka nimi ei enää vastaisuudessa tule olemaan Be-
mofi l. Neljäntenä siirtyy Sanguinille laskimoon an-
nosteltava immunoglobuliini Venogamma, joka tu-
levaisuudessa tulee olemaan valmis liuos Nanogam.

Virusturvallisuus

Plasmalääkkeisiin liittyen Jaakko Parkkinen esitteli 
virusten inaktivaatiomenetelmiä. Plasmalääkkeiden 
valmistus ja viranomaisvaatimukset ovat nykyisin 
lähellä lääketeollisuutta. Plasmavalmisteet ovat ny-
kyisin virusturvallisia, mutta vaipattomien virusten 
(hepatiitti-A- ja parvovirus) aiheuttamaa infektiota 
ei voida täysin poissulkea. Immunoglobuliinivalmis-
teet eivät ole koskaan tartuttaneet HI-virusta, koska 
valmistusprosessti tuhoaa viruksen. 

Varsinaisia virusten inaktivointimenetelmiä ovat 
solvent detergent-käsittely, lämpökäsittelyt ja virus-
suodatus. Solvent detergent-käsittely tuhoaa vaipal-

liset virukset (HIV, HCV, HBV), samoin lämpökä-
sittely, joka tehoaa myös jossain määrin vaipattomiin 
viruksiin. Virussuodatuksen teho riippuu suodatti-
mesta. 35 nm suodatin ei takaa suojaa vaipattomia 
viruksia vastaan, mutta 15 nm antaa suojan. Alle 15 
nm suodattimia ei juuri voida käyttää. Immunoglo-
buliinit menevät vielä läpi alle 15 nm suodattimesta, 
mutta hyytymistekijä VIII ei enää mene.

Veripalvelun tiedotustoiminta

Veripalvelun tiedotus, joka on tiedottanut plas-
malääkevalmistuksen lopettamiseen liittyvistä irti-
sanomisista julkisuudessa, avustaa myös luovutta-
jien hankinnassa tiedottamalla luovutustilaisuuksis-
ta, julkaisemalla luovuttajien lehteä Sydämestä sydä-
meen, henkilökunnan lehteä Pisara sekä nettisivuil-
la, joilla on terveydenhuoltohenkilöstölle omat si-
vut. Lisäksi tietoa Veripalvelun toiminnasta saa vuo-
sikertomuksesta ja juuri julkaistusta historiikista 
Pieni vaiva – hyvä mieli, jossa esitellään varsin katta-
vasti myös Veripalvelun yhteyslääkäritoimintaa.

VOK

Yhteyslääkäritoimintaa sivuaa Vervalmisteiden op-
timaalinen käyttö eli VOK-projekti, jonka vetäjä 
anestesialäkäri Riikka Palo kertoi projektin etene-
misestä. Verivalmisteiden käytössä on isot erot sai-
raaloiden välillä, mutta syitä ei tiedetä. Projektissa ei 
ole myöskään selvitetty, millainen tuntemus verival-
misteiden käyttäjillä on käyttämistään tuotteista ja 
niiden taustasta, sillä se on todella paljon enemmän 
kuin mitä ensiajattelemalta luulisi.

VOK-projektista voikin siirtyä kliinisiin aihei-
siin, joita kurssilla esiteltiin paljon. Verensiirtose-
rologian kiemuroiden lisäksi mielenkiintoa herätti 
mm. von Willebrandin taudin diagnostiikan vaike-
udet, hankinnaiset von Willebrand-tekijän vajauk-
set, tromboositaipumus, sen tutkiminen ja hoito. 
Mielenkiintoa herätti myös transferriini tehohoi-
topotilailla. Suosittelen kurssia lämpimästi.  
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