Maailman potilasturvallisuuspäivä 2021
Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut 17.9. Maailman potilasturvallisuuden päiväksi. Päivää
juhlistettiin tänä vuonna kolmatta kertaa ja sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta
potilasturvallisuudesta. Tämän vuoden kansainvälisenä teemana oli äidin ja vastasyntyneen turvallisuus.
Päivän teemaväri on oranssi. Oranssi väri symboloi potilasturvallisuuden keskeistä roolia maiden
pyrkimyksissä universaalin terveydenhuollon saavuttamiseksi. Suomessa oranssi väri symboloi asiakasja potilasturvallisuuden keskeistä roolia yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saavuttamiseksi.
Suomen kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017-2021 ja sen
toimeenpanosuunnitelman mukaisesti Suomessa päivässä pidetään potilasturvallisuuden rinnalla
asiakasturvallisuus eli sosiaalihuollon ja -palvelujen sekä niiden käyttäjien näkökulma. Suomessa päivää
vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä. Viestinnässä käytetään myös nimeä Maailman
potilasturvallisuuspäivä.
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa päivän toteutuksesta kansallisesti, mutta antoi sen
koordinaatiotehtävän Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskukselle. Päivästä raportoidaan
ministeriölle ja WHO:lle.

Suomessa on turvallista synnyttää
Suomen tilanne on tilastojen valossa varsin hyvä. Suomi on edelleen maailman kärkimaita äiti- ja
lapsikuolleisuuden vähäisyydessä ja kaikkialla maailmassa näissä luvuissa on menty parempaan
suuntaan. Tehtävää kuitenkin on kuten saatu palaute ja keskustelu synnytyskokemuksista kertoo.
”Raskaus, synnytys ja uusi perheenjäsen ovat perheille koko elämän mullistavia tapahtumia, joten
kokemukset näistä voivat vaikuttaa pitkään perheiden hyvinvointiin. Töitä tehdään ja myös synnyttäjän
ja syntyvän lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä monissa
Suomen synnytyssairaaloissa”, toteaa ylilääkäri Ritva Halila sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Suomessa asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä juhlistettiin kaikkia vastasyntyneitä. Erilaisia tapahtumia
järjestivät sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ympäri Suomen. Rakennuksia ja maamerkkejä valaistiin
oranssilla värillä ja pukeutumalla itse oranssiin. Sosiaalisessa mediassa päivä näkyi eri toimijoiden
laittamina valokuvina, tarinoina, twiitteinä, tempauksina ja tiedotteina. Suomi todellakin hehkui
oranssina ja vauvat ja äidit olivat keskiössä!
Sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä Potilas ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen ja
kansallisen työryhmän kanssa järjestämässä webinaarissa ”Onko lottovoitto synnyttää Suomessa?” oli
osallistujia ympäri Suomea 451.
”Kuten maailmanlaajuisen päivän teema on, myös meille Suomessa turvallinen äitiys ja vastasyntyneen
hoito on yhteinen asia. Voidaankin siis sanoa, että on todellakin lottovoitto synnyttää
Suomessa”, iloitsi webinaarissa päivän kansallisen työryhmän puheenjohtajana toimiva Sally Leskinen,
TaYS-erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs ja Kanta-Hämeen keskussairaalan
johtajaylilääkäri.
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Toimijat ympäri maailman
WHO:n Patient Safety Day -verkkosivulta löytyvästä kartasta voi seurata maailmanlaajuisesti, missä
maissa päivää on juhlittu. Jokainen toimija ympäri maailman on voinut raportoida sivulle tapahtumiaan.
Mitä enemmän maassa on tapahtumia, sitä tummemman oranssina maa kartalla näkyy. Kartasta selviää
myös tapahtumia järjestäneet organisaatiot.
Karttaa voi käydä katsomassa linkistä WHO:n Patient Safety Day kartta

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän teema, slogan ja toimintakehotus
WHO valitsee joka vuodelle oman teemansa ja tänä vuonna se oli äidin ja vastasyntyneen turvallisuus.
Teema:
Turvallinen äitiys ja vastasyntyneen hoito on yhteinen asia
Moderns och den nyföddas säkerhet”
Safe maternal and newborn care
Slogan:
”Toimi nyt turvallisen ja kunnioittavan synnytyksen puolesta!”
”Agera nu för trygg och respektfull förlossning!”
“Act now for safe and respectful childbirth!”
Call for action:
WHO kehottaa toimimaan turvallisen äitiyden ja vastasyntyneen hoidon puolesta seuraavilla tavoilla:
Raskaana olevat ja synnyttävät naiset
Keskustele ammattilaisen kanssa siitä, miten voit itse vähentää turvallisuusriskejä raskauden ja
synnytyksen aikana.
Puolisot tai kumppanit, perheet ja yhteisöt
Ota puheeksi turvallinen ja kunnioittava äidin ja vastasyntyneen hoito.
Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät
Kehitä osaamistasi tarjotaksesi turvallista ja kunnioittavaa äidin ja vastasyntyneen hoitoa.
Terveydenhuollon johtajat
Mahdollista ympäristö turvalliselle ja kunnioittavalle äidin ja vastasyntyneen hoidolle.
Poliittiset päättäjät
Priorisoi äidin ja vastasyntyneen turvallisuus palvelujärjestelmässä ja toimi nyt turvallisempien
terveydenhuoltojärjestelmien puolesta.
WHO Announcing World Patient Safety Day 2021
WHO Patient Safety Day tapahtumasivu
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Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivä kokosi kansalliset toimijat yhteen
Suomessa asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän suunnittelu aloitettiin keväällä 2021. Ensimmäinen
työryhmän suunnittelukokous pidettiin 14.5. Työryhmä kokoontui säännöllisesti kesän ajan. Viimeisessä,
kaikkiaan seitsemännessä kokouksessa 1.10. oli aiheena palautteen anto. Mukana työryhmässä oli
asiakas- ja potilasturvallisuuden parissa työskenteleviä asiantuntijoita laajasti ympäri Suomen.
Työryhmän jäseninä toimivat: Sally Leskinen, pj. (Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus,
KHSHP), Tarja Pajunen (Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, VSHP), Ulla Kalliokoski
(Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, VSHP), Riitta Flinck (Espoon sosiaali- ja terveystoimi),
Veera Petäjä (Kela), Leena Lang (OYS, PPSHP), Tarja Vainiola (Valvira), Katri Vehviläinen-Julkunen (UEF),
Elina Ottela (SuPer), Virpi Korhonen (Kainuun sote), Sanna-Kaisa Kukko ja Kati Tihtonen (TAYS
naistentautien ja synnytysten vastuualue), Tiina Vierula ja Camilla Seppälä (Kymsote), Sari Kaartamo
(TYKS, Naistenklinikka), Maarit Männistö ja Katriina Bildjuschkin (Suomen Kätilöliitto), Kirsi Pohjola
(OYS), Pernilla Löfs-Grankulla (Folkhälsans förbund Österbotten), Sini Hyvönen (Tampereen kaupunki),
Dinah Arifulla (THL), Seija Suokas (PHHYKY), Annika Takala (HUS).

Kansallinen webinaari: ”Onko lottovoitto synnyttää Suomessa?”
Päivän teema oli tänä vuonna äidin ja vastasyntyneen turvallisuus ja kansallinen tapahtumamme oli
webinaari: ”Onko lottovoitto synnyttää Suomessa?”. Webinaarin tallenne on katsottavissa tästä: ”Onko
lottovoitto synnyttää Suomessa” 17.9.2021 klo 12-15

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus järjesti kansallisen seminaarin 17.9.2021 klo 12–15
etäyhteyksin. Seminaarissa oli osallistujia yli 450. Puheenjohtajana toimi Sally Leskinen, TaYS
erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri.
Webinaarissa avauspuheenvuoron piti sisäministeri Maria Ohisalo.
Päivän aikana kuulimme synnytyslääkärin, neuvolan, kätilöiden ja
perheiden puheenvuoroja sekä näkökulmia raskausajasta, synnytyksestä
ja lapsivuodeajasta. Esille keskustelussa nousi kotisynnytysten rooli ja
synnytyskokemuksen tärkeä merkitys äidin, lapsen ja koko perheen
elämässä. Lisäksi saatiin kuulla päihdeongelmaisten lasta odottavien
perheiden ja vauvaperheiden kuntoutuskeinoista. Kuntouttavan
toiminnan kehittäminen päihteitä käyttäville äideille ja perheille nähtiin erittäin tärkeänä
kehittämiskohteena.
Webinaaripäivän ohjelmaa työstettiin yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa.
Luennoitsijoita kuulimme seuraavilta tahoilta: sosiaali- ja terveysministeriö, Terveydenhoitajaliitto, HUS,
Kätilöliitto, Rovaniemen kaupunki, Lapin ensi- ja turvakodin avopalveluyksikkö sekä Ensi- ja turvakotien
liitto. Kokemusasiantuntijaäidin puheenvuoro Lapin ensi- ja turvakodista toi keskusteluun koskettavan ja
arvokkaan näkökulman.
Etukäteen keräsimme kyselyn muodossa perheiden sekä läheisten tarinoita ja kertomuksia odotusajasta,
synnytyksestä sekä ajasta synnytyksen jälkeen. Näitä tarinoita saimme runsaasti ympäri Suomen, lähes
50, ja niitä luettiin sekä niistä esitettiin sitaatteja webinaarin aikana.
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Tarinoiden pohjalta rovaniemeläinen kansantanssiryhmä Rimpparemmi suunnitteli koreografian
kahdelle tanssiesitykselle, jotka voi katsoa YouTubessa, täältä: Uutisliike: Tarinoita raskausajasta ja
synnytyksestä

Suomi hehkui oranssina
Oranssi väri symboloi potilasturvallisuuden keskeistä roolia maiden pyrkimyksissä universaalin
terveydenhuollon saavuttamiseksi. Suomessa oranssi väri symboloi asiakas- ja potilasturvallisuuden
keskeistä roolia yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saavuttamiseksi.
Päivän aikana järjestettiin paljon erilaisia tapahtumia ympäri Suomea. Oranssilla värillä valaistiin
esimerkiksi sairaaloita, kaupungintaloja, radiomastoja sekä muita maamerkkejä.
Vauvoille kudottiin oransseja pipoja, sukkia, hanskoja sekä turvalonkeroita. Oranssia vaatetusta,
oransseja kasvomaskeja sekä ilmapalloja näkyi laajasti sosiaaliseen mediaan julkaistuissa kuvissa.
Pyysimme ja saimme runsaasti valokuvia valaistuista rakennuksista tai maamerkeistä, vaatetuksista,
ilmapalloista ja tapahtumista. Suomessa valaistuja kohteita ilmoitettiin kehittämiskeskukselle jopa 21 eri
kaupungista. Mukana olivat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Kainuu, Kotka, Kouvola, Kuopio,
Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Raahe, Rovaniemi, Savonlinna, Siilinjärvi, Tampere,
Turku ja Vaasa. Joissakin kaupungeissa valaistiin useampia kohteita. Tähän raporttiin on koottu suurin
osa valaistuista kohteista sekä tapahtumista alueilla ympäri Suomen.
Oranssina hehkuvista kuvista teimme videoesityksen aiempien vuosien tapaan.
Sen voit käydä katsomassa täällä: video valokuvista
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Alueellisia tapahtumia sanoin ja kuvin
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Eksotessa Lappenrannassa järjestettiin 17.9.2021
potilasturvallisuusaiheinen koulutuspäivä teamsyhteyksin. Päivässä käsiteltiin potilasturvallisuutta
erilaisin teemoin. Aineina oli esimerkiksi ennakoiva
potilasturvallisuusriskien arviointi, painehaavojen ehkäisy
ja hoito, lääkelupiin liittyvät näytöt sekä äidin ja
vastasyntyneen turvallisuuden varmistaminen.
Luennoitsijat olivat Eksoten asiantuntijoita.

5

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE)
Mikkelin keskussairaalan
pääaula ja päivystyksen
sisääntulo sekä Mikkelin
kaupungintalon (kuvassa)
julkisivu valaistiin oranssilla
teemavärillä.

Mikkelin keskussairaalan Perhetalon synnytysosastolla
jaettiin potilasturvallisuuspäivänä syntyneille vauvoille
oranssit teemapipot. Päivän teemaan liittyen kerättiin
kokemuksia raskausajasta, synnytyksestä ja vastasyntyneen
hoidosta.

Maailman potilasturvallisuuspäivän yhteydessä juhlittiin myös
ansioitunutta toimijaa, ensihoidon ja päivystyksen ylilääkäri Janne
Kuuselaa, jolle ojennettiin Suomen potilas- ja
asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n toukokuun 2021
vuosikokouksessaan myöntämä potilas- ja asiakasturvallisuuden
ansiomerkki.
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Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
Päivän teemavärin mukaisesti vastasyntyneet saivat oranssin
pipon, sukat tai lapaset.
Illan hämärtyessä valaistiin Meilahden
tornisairaala oranssiksi (kuva: Jaana Inkilä)

Porvoon sairaalan edusta (kuva: Jaana Inkilä)
Teos: Kimmo Schroderus ”Nelijalkaiset #2”

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen
pääkonttori Helsingissä
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Espoon kulttuurikeskus
(kuva: Riitta Flinck)

Espoon neuvolassa pukeuduttiin oranssiin
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Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri)
Savonlinnan keskussairaalan oranssi iltavalaistus

SLN Neuvolan terveydenhoitajia

Poukkusillan Martat ja sukkia
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote)
Kainuun keskussairaala hehkui oranssina ja kaikki
syntyvät vauvat saivat pehmoisen pikkumuiston
erityisen päivän kunniaksi

Kainuun keskussairaala pääsi Kainuun sanomien
etusivulle ja synnytysyksikkö oli myös PohjoisSuomen alueuutisissa.

Medialle järjestettiin mahdollisuus tutustua uuteen
perheyksikköön. Mukana oli myös vastasyntyneiden teholla
kolme viikkoa hoidossa ollut perhe.
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Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP)
”Synnytä Hämeenlinnassa” -Facebook-sivustolla
julkaistiin 17.9. useita päivän aiheeseen liittyviä
julkaisuja.
Hämeenlinnan keskussairaalassa harjoitellaan
hätätilanteita varten säännöllisesti simulaatiokoulutuksen avulla. Koulutuksiin osallistuu
moniammatillinen tiimi leikkaus- ja
anestesiayksiköstä, lastenyksiköstä ja
synnytysyksiköstä.

Hämeenlinnan keskussairaalassa vauva isän
ihokontaktissa (kuvassa yllä). Toisen vauvan vointia seurattiin kotikäynnillä (kuvassa oikealla).
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Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Kymenlaaksossa
oranssina hehkuivat
Kouvolan kävelykatu
Manski ja kaupungintalo
sekä Kotkassa Sapokan
puiston vesiputous
(kuvassa vasemmalla).
Lisäksi Kymenlaaksossa
useat Martat ja
Anjalankosken
askartelijat neuloivat
oransseja pipoja ja sukkia
teemapäivänä syntyville
vauvoille sekä
pienokaisille
synnyttäneiden osastolla.
Aktiivisista neulojista
tehtiin artikkeli
paikalliseen lehteen.

Oransseja ilmapalloja käytettiin koristeluun ja oranssit maskit olivat käytössä. Lisäksi Yle
haastatteli Kymsoten asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö Camilla Seppälää
potilasturvallisuudesta radiossa.
Kymsoten verkkosivuilla, intranetissä sekä Perhekeskuksen sivuilla julkaistiin teemaan liittyviä
aiheita. Kymsotessa hyödynnettiin myös sosisaalisen median kanavia, kuten Kymsoten
Facebook-sivuja @kymsote sekä Instagram-tiliä @kymsote synnytykset päivän teeman esille
tuomiseen
Kymsotessa julkaistiin myös videoita vastasyntyneen imetyksen turvaamisesta, tietoa
suunnittelemattomasta sairaalan ulkopuolisesta synnytyksestä, naistentautien ja synnytysten
hoitohenkilökunnan näkemyksiä potilasturvallisuudesta ja sen merkityksestä sekä tietopaketti
raskaudenajan turvallisesta lääkehoidosta.
Käy katsomassa osa videoista täältä:
Raskauden ajan turvallinen lääkehoito
Potilasturvallisuus ja imetyksen turvaaminen 17.9.2021 (dreambroker.com)
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Lapin sairaanhoitopiiri
Rovaniemellä äitiys- ja lastenneuvolan
terveydenhoitajat (kuvassa) käyttivät
asiakasvastaanotolla oransseja maskeja.
Teemapäivänä syntyneet vauvat saivat myös
Neuvokkaan vapaaehtoisilta oranssin pipon,
lapaset ja töppöset. Nämä luovutettiin 16.9.
Lapin keskussairaalan naistenklinikalle.

Rovaniemen Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstölle toimitettiin 17.9. oranssit leivonnaiset 73
työyksikköön 33 eri rakennuksessa. Eleellä haluttiin
kiittää henkilöstöä, joka käytännössä huolehtii asiakasja potilasturvallisuudesta arjen työssään.
Tarinoita raskausajasta ja synnytyksestä kerättiin perheiltä ja niitä tullaan hyödyntämään
viestinnässä, tutkimuksessa ja työn kehittämisessä. Rovaniemeltä oli päivän webinaarissa
puheenvuorot neuvolasta, haastavassa elämäntilanteessa olevan perheen tuen
moniammatillisesta mallista sekä kokemusasiantuntijaäidiltä.
Tarinoiden pohjalta kansantanssiryhmä Rimpparemmi suunnitteli koreografian kahdelle
tanssiesitykselle, jotka voi katsoa YouTubessa: Uutisliike: Tarinoita raskausajasta ja
synnytyksestä
Lappia-talo (kuvassa) ja Lapin keskussairaala saivat oranssin ulkovalaistuksen

(kuva: Esa Marttala)
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Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Tampereen yliopistollista sairaalaa (Tays)
valaistiin oranssilla ja siellä myös
pukeuduttiin oranssiin.

Taysin Instagram-tilillä
@tays_syntymapaikka julkaistiin perheiden
tarinoita, kuvia vauvoista oransseissa
pipoissa sekä tietoa päivän tarkoituksesta ja
ohjelmasta.

kuvakaappaus Instagramista
@tays_syntymapaikka

Tampereen yliopistollisen sairaalan iltavalaistus
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Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siunsote)
Joensuussa PohjoisKarjalan keskussairaalan
yhteispäivystyksen
sisäänkäynti valaistiin illalla
oranssilla.
(kuva: Antti Pitkäjärvi)

Martat neuloivat oransseja pipoja ja
sukkia 17.9. syntyneille vauvoille.
(Kuva: Antti Pitkäjärvi)

Vastasyntyneitä ja perheitä hoitavien
yksiköiden työntekijät osallistuivat
resurssien puitteissa kansalliseen
webinaariin.

Pohjois-Karjalan Martat ry:n toiminnan
johtaja Heli Hjälm (vas.), osastonhoitaja
Tiina Hartikainen, kätilö Päivi
Romppanen sekä
potilasturvallisuuspäällikkö Heli
Heikkinen lahjoitettujen pipojen ja
sukkien äärellä (Siun sote)
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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)
Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) ideoitiin
asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän viettoon mm.
hienot rintamerkit. Kuvassa lasten ja naisten
tulosalueen laatupäällikkö Kristiina Piironen.

Raahen sairaalan pihapiiri
valaistiin teemapäivän värillä.

16

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP)
Kuopiossa Savon sairaanhoitajat ry käynnisti turvalonkeroiden keräyskampanjan Kuopion
yliopistollisen sairaalan vauvateholle osana Maailman potilasturvallisuuspäivää. Turvalonkerot
toimitetaan maailmanlaajuisena keskoslasten päivänä 17.11.2021. Teemaväreinä keräyksessä
ovat oranssi ja violetti, mutta kaikenväriset mustekalat ovat tervetulleita.
Siilinjärven kunta valaisi kunnantalon oranssilla teemavärillä.

Kuopion neuvolat kertoivat päivästä
Facebook-sivuillaan @NeuvolatKuopio.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) kuvista ja instagram-videoista löydät koosteen täältä:
Kuopion videokooste
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Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, Päijät-sote
Oranssilla koristellussa Päijät-Hämeen
keskussairaalan pääaulassa oli esillä
mm. turvalonkeroita ja keskoskehto.
”Synnytä Lahdessa”-facebook-sivulla
jaettiin haaste oranssien pipojen
neulomiseksi 17.9. vastasyntyneille.
Sivulla esitettiin viikon 37 ajan aiheeseen
liittyviä videoita katso videot täältä!

Lahdessa valaistiin radiomastot oranssilla
(kuva: Anne Kangas)
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Satakunnan sairaanhoitopiiri
Porin Satasairaala antoi
vastasyntyneille karhukuvioiset
bodyt ja housut sekä oranssit pipot,
tumput ja villasukat.

Porin Satasairaala oranssissa
iltavalaistuksessa
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Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP)
Vaasan sairaanhoitopiirissä Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus vastasi päivän
kansallisen toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa. Kehittämiskeskus järjesti yhdessä toimijoiden, kuten Vaasan keskussairaalan kanssa
17.9. kansallisen webinaarin ”Onko lottovoitto synnyttää Suomessa”, johon osallistui 451
henkilöä.
Lisäksi keskus valmisteli ja toteutti päivään liittyvää viestintää yhteisellä tiedotteella sosiaali- ja
terveysministeriön kanssa, twiittasi aktiivisesti päivän aikana ja levitti kuvia oransseista
valaistuksista ympäri Suomen. Keskus myös ylläpitää päivästä kertovaa verkkosivua.
Vaasan keskussairaalassa 17.9. syntyneille vauvoille lahjoitettiin oranssit pipot, sairaalan
päärakennus valaistiin oranssilla ja lisäksi osallistuttiin päivän webinaariin. Keskussairaala näkyi
aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa päivän aikana. Potilas- ja asiakasturvallisuuden
kehittämiskeskus toimitti kakkutervehdykset Vaasan keskussairaalan äitiyspoliklinikalle,
synnytysosastolle, synnyttäneiden vuodeosastolle ja keskolan henkilökunnalle sekä tuoreille
vanhemmille.
Vaasan keskussairaalan oranssi valaistus,
vauvoja ja henkilökuntaa
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)
Turun yliopistollisen sairaalan (TYKS:in) T-sairaala ja Turun kirjastosilta valaistiin oranssilla.

TYKS:issä vastasyntyneet vauvat saivat
oranssit pipot.
Päivän aikana hoitajat saivat oransseja
leivonnaisia, yksi toimialue hankki
työntekijöilleen pinssit:
”Potilasturvallisuuspäivä – sinua varten”.
Facebookissa
@tyksnaistenklinikka
ja Instagramissa
@tykssynnytykset
jaettiin
synnytyskertomuksia.
Myös
valtakunnalliseen
webinaariin
osallistuttiin.

Samalla viikolla järjestettiin lisäksi muita
potilasturvallisuuteen liittyviä koulutuksia
aiheista potilasturvallisuus, lääketurvallisuus, laiteturvallisuus ja potilaan
oikeudet.
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Viestintä
Päivästä lähetettiin tiedote medialle 13.9., joka löytyy Potilas- ja asiakasturvallisuuden
kehittämiskeskuksen sivulta tiedote asiakas- ja potilasturvallisuuspäivästä 17.9.2021
Some-keskusteluun kannustettiin eri kanavissa päivän aihetunnisteilla:
#WorldPatientSafetyDay, #AsiakasJaPotilasturvallisuusPäivä, #OnLottovoittoSynnyttääSuomessa
Twitter: @patkeskus ja STM_Uutiset
Moni sosiaali- ja terveydenhuollon toimija osallistui päivän aikana someviestintään.
Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa oltiin aktiivisia ja käytettiin päivän aihetunnisteita useissa
kymmenissä twiiteissä ja julkaisuissa.

Julkaisuja päivään liittyen
Aamuset 15.9.2021 Kirjastosilta hehkuu syksyllä väreissä
Auranaallot 28.9.2021 Kirjastosilta tervehtii ohikulkijoita värien tärkeällä sanomalla
Eksote 17.9.2021 Haluatko osallistua puolisoneuvolan pilotointiin?
HUS (tiedote) 17.9.2021 Maailman potilasturvallisuuspäivä
Keskilaakso 17.9.2021 Martat kutoivat oranssit pipot ja sukat vauvoille.
Kaleva 17.9.2021 Suomessa on turvallista olla raskaana ja synnyttää.
Kuntalehti 17.9.2021 Pienen elämän alku turvallisissa käsissä
Karjalainen 17.9.2021 Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään perjantaina
Kymsote (tiedote) 17.9.2021 Kymsote Asiakas- ja potilasturvallisuusviikko 13-17-9-2021
Lapinkansa 14.9.2021 Lapin keskussairaala ja Lappia-talo valaistaan
Lääkärilehti 16.9.2021 Vakavat hoitovirheet synnytyksessä harvinaisia
Mediuutiset 17.9.2021 Taysissa uusi lääketurvallisuuden sovellus.
Potilasvakuutuskeskus 17.9.2021 Maailman potilasturvallisuuspäivänä juhlitaan äitien ja
vastasyntyneiden turvallisuutta.
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Rovaniemen kaupunki (tiedote) 14.9.2021 https://www.rovaniemi.fi/news/Rovaniemi-juhlii-potilas--jaasiakasturvallisuuspaivaa-%E2%80%93-Lappia-talon-katto-valaistaan-oranssiksi-/uaovucjd/f6e821acc3ef-49b8-a6da-9f73bf4eda33
Satakunnan Kansa 17.9.2021 Mielipidekirjoitus Silja Paavola SuPer (sama kirjoitus myös Etelä-Suomen
Sanomat, Kouvolan Sanomat, Kankaanpään seutu)
Satasairaala Pori (tiedote)17.9.2021 Vietämme maailman potilasturvallisuuspäivää tänään 17.9.
teemalla äitien ja vastasyntyneiden turvallisuus.
Siun sote (tiedote) 16.9.2021 Maailman potilasturvallisuuspäivänä Martoilta pipoja vastasyntyneille
Turun Sanomat 15.9.2021 Kirjastosilta valaistaan väreillä eri teemojen nostamiseksi pitkin syksyä
Vaasa-lehti 15.9.2021 Potilasturvallisuuspäivänä juhlitaan vastasyntyneitä
Valvira (blogi) 17.9.2021 Synnytysten turvallisuus huipputasolla, mutta sitä voidaan vielä parantaa
Valvira (tiedote) 17.9.2021 Synnytysten turvallisuus maailman huippua, mutta hoitovirheitäkin
tapahtuu”.
www.vauva.fi Tänään on maailman asiakas- ja potilasturvallisuuspäivä
YLE Uutiset 17.9.2021 Kainuussa äidin ja vastasyntyneen turvallisuus alkaa jo ennen synnytystä

Kiitokset
Haluamme kiittää koko Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää laajasta osallistumisesta yhteisen
päivämme juhlintaan ja viettoon. Saamistamme viesteistä ja palautteista on huokunut syvä halu toimia
yhdessä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi. Samalla on kyetty tuomaan näkyväksi sitä
äärimmäisen tärkeää työtä, jota Suomessa tehdään joka päivä äitien ja vastasyntyneiden turvallisuuden
eteen.
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