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Välihuomioita

R
eilun neljän vuoden päätoimittajaurani aikana minulle on useamman 
kerran todettu, että Finnanest on SAY:n arvokkain omaisuus, sillä 
sitä luetaan paljon, sen sisältöä arvostetaan ja siihen halutaan tuot
taa myös sisältöä. Menestyvänä julkaisuna se kohottaa yhdistyksen 

jäsenten omanarvontuntoa, ja olen huomannut, että aivan erityisesti yhdis
tyksen jäsenille on mieluisaa, jos muiden erikoisalojen edustajat arvostavat, 
ehkäpä jopa kadehtivat sitä. Kruununjalokivi tai ei, median muutokset eivät 
voi olla vaikuttamatta myös tähän 48. vuosikertaa tehtävään yhdistyslehteen.

Lehti elää ja kuolee ilmoitusmyynnin mukana. Tämän hetken talous
kurimus on aiheuttanut ilmoitusmyynnin takkuamisen ihan kunnolla. Tämän 
numeron osalta se on pohjanoteeraus eikä ole kertaakaan jäänyt tälle tasolle 
päätoimittajaurani aikana. Näin siitä huolimatta, että ilmoitushankkija on 
tehnyt markkinointityötä ennennäkemättömän tiiviisti. On toki mahdollista 
ja toivottavaa, että myynti kohenee jälleen talouden joskus noustessa. On 
kuitenkin myös mahdollista, että se on vähentynyt pysyvästi teollisuuden ja 
kaupan siirtyessä muihin markkinointikanaviin.

Jos lehden tulot vähenevät pysyvästi, on pohdittava, miten kustannuksia 
vastaavasti pienennetään. Välittömät lehden teon kustannukset muodostuvat 
taitosta, painotyöstä ja postituskuluista. Jos painetusta lehdestä luovutaan 
ja siirrytään pelkkään elehteen maksaen vain taitosta, jäävät kustannukset 
reilusti alle puoleen nykyisistä.

Ovatko lukijat valmiita siirtymään sähköiseen lehteen? Lukijakunnan 
laaja ikärakenne huomioiden on todennäköistä, ettei painetusta lehdestä vielä 
haluta luopua. Kohtalaisena teknologiafriikkinä luovuin painetusta Hesaris
ta puolitoista vuotta sitten. Olen huomannut lukevani sähköistä Hesaria 
vähemmän kuin painettua aikaisemmin. Tämä ei ole tietenkään toivottu 
Finnanestin tulevaisuudenkuva.

Lehden sisältö on ollut perinteisesti viiden yliopistosairaalan vastuul la. 
Tämän lehden aineiston on ansiokkaasti tuottanut Tyks. Olen kuitenkin 
havainnut, että vain Helsinki suoriutuu vastuustaan täysin ongelmitta. Kai
killa muilla on vähintäänkin ajoittaisia vaikeuksia tuottaa sisäl töä riittäväs
sä laajuudessa. Tähän antavat luonnollisen selityksen yliopisto sairaaloiden 
koko erot: Hyksin anestesialääkärivahvuus on moninkertainen verrattuna pie
nimpiin yksiköihin. Toki paikallisen opetushenkilökunnan aktiivisuudella on 
iso merkitys siihen, kuinka paljon sisällön tuottoon panostetaan. Helsingissä 
kliininen opettaja Leila NiemiMurola on kauan kantanut vastuun tästä, 
mikä on ollut ilmeisen onnistunut konsepti.

Jotta pienemmät yliopistosairaalat eivät täysin nääntyisi ikeen alle, on 
mietittävä muita vaihtoehtoja. SAY:llä on yksitoista jaosta, joista kukin voisi 
tuottaa sisällön lehteen esimerkiksi kahden vuoden välein. Tällä saavutet
taisiin myös se etu, että jokainen lehti olisi teemanumero.

Kaikki kommentit yhdistyksen jäseniltä ovat tervetulleita ja toivottavia. 
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