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Ylilääkäri Sture Andersson on Vuoden keskosvaikuttaja  

 

Keskosvanhempien yhdistys Kevyt on valinnut ylilääkäri, professori Sture Anderssonin Vuoden 

keskosvaikuttajaksi. Andersson on tehnyt pitkän uran Helsingin Lastenklinikalla 

vastasyntyneiden teho-osaston osastonylilääkärinä ja neonatologian klinikan ylilääkärinä sekä 

keskosaiheisen tutkimuksen parissa. Hän on myös Helsingin yliopiston neonatologian professori. 

Andersson kohtaa keskosten vanhempia osastokierroilla ja päivystäjänä toimiessaan.  

- Periaatteenani on hyvä hoito, johon kuuluu kolme keskeistä asiaa: tieto, taito ja inhimillisyys, 

Andersson kertoo.  

 

Keskosvanhempien yhdistys Kevyt kiittää Anderssonia erityisesti siitä, että hän on nostanut 
monissa yhteyksissä esille keskosvanhempien tärkeän roolin. Andersson on painottanut, kuinka 
vanhemmat on tärkeää ottaa alusta asti osalliseksi pienenkin keskosvauvan hoitoon. ”Me 
pelastamme vauvan hengen, mutta vanhemmat antavat tulevaisuuden”, hän on todennut 
julkisuudessa.  

Tänä vuonna keskosasiat ovat saaneet paljon valtakunnallista näkyvyyttä muun muassa 875 
grammaa -sivuston sekä uuden lastensairaalan rakentamishankkeen vuoksi. Tulevaisuuden 
Andersson näkeekin valoisana juuri sairaalahoidon perhekeskeisyyden kannalta.  

- Olemme siinä onnellisessa tilanteessa, että rakennamme uutta vastasyntyneiden teho-osastoa. 
Suurin osa sen huoneista tulee olemaan yhden vauvan huoneita, joissa vanhemmat voivat olla 
läsnä ympäri vuorokauden.  

Myös Kevyt korostaa vanhempien roolia, sillä laaja tutkimusnäyttö tukee keskosten tehohoidon 
muuttamista perhekeskeisemmäksi. Perhekeskeisen hoidon tavoitteena on keskosen 
kehitysennusteen parantaminen. Vanhempien läsnäololla ja sylikontaktilla sairaalahoidon aikana 
on todistetusti positiivista vaikutusta keskoslapsen myöhempään kehitykseen.  

Andersson vastaanotti palkinnon sunnuntaina Helsingissä Kevyen ja Suomen Neonataalihoitajat 
ry:n yhteisessä keskoslasten päivän tilaisuudessa. Maailman keskoslasten päivää vietettiin 17.11. 
eri puolilla maailmaa. Päivä on omistettu kaikille lapsille, jotka ovat syntyneet joko liian aikaisin tai 
liian pieninä.  

Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen kuin 37 raskausviikkoa on täyttynyt tai 
jonka syntymäpaino on alle 2500 g. Suomessa keskosena syntyy noin kuusi prosenttia lapsista, eli 
vuosittain noin 3400 lasta. 
 
Keskosvanhempien yhdistys Kevyt on viralliselta nimeltään Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Meilahden yhdistys, mutta siinä on jäsenenä lähes 500 keskoslapsen perhettä ympäri Suomea. 
Kevyen tavoitteena on, että suomalainen perhepolitiikka huomioisi nykyistä paremmin perheet, 
joissa lapsi syntyy ennenaikaisesti. Yhdistys tarjoaa vanhemmille tukea yhdistyksen verkkosivuilla, 
perheiden yhteisissä tapahtumissa, vanhemmille järjestetyissä keskustelu- ja teemailloissa sekä 
erittäin aktiivisen verkkokeskustelupalstan kautta. 



 

Keskoslasten päivän tapahtumia järjestettiin sunnuntaina Helsingin lisäksi muun muassa 
Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Vuoden keskosvaikuttaja palkittiin Suomessa nyt neljättä kertaa.   

Lisätietoja: 

www.kevyt.net 

Keskosvanhempien yhdistys Kevyt, puheenjohtaja Outi Hytönen, outi.hytonen@kevyt.net, puh. 
040 584 2520 

Ylilääkäri, professori Sture Andersson, sture.andersson@hus.fi, puh. 050 4272274  
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