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F
innanestin lukijoille tehtiin sähköpostitse 
lukijakysely alkukesästä 2018. Lukijois-
tamme 344 (vastausprosentti 29 %) vasta-
si kyselyyn. Saimme arvokasta palautetta 

Finnanestiin liittyen sekä hienoja ideoita lehtem-
me tulevaisuutta ajatellen. Finnanestista luetaan 
eniten tieteellisiä artikkeleja sekä kolumneja. Mat-
kakertomuksia ja harrastejuttujakin lukee kiitet-
tävä määrä lukijoistamme (yli 65 % aina tai usein).

Finnanestia julkaistaan tällä hetkellä sekä pa-
perisena että sähköisenä versiona. Digitalisoituvan 
yhteiskunnan myötä olikin ajankohtaista pohtia, 
onko paperiselle julkaisulle enää sijaa. Jopa 74 % 
vastaajista oli paperilehden säilyttämisen puolella. 
Finnanestin julkaisemista siis jatketaan edelleen 
sekä paperisena että sähköisenä. 

Teemoja, tiedettä ja käytäntöä
Teemanumerot saivat positiivista palautetta, ja 
teemanumeroiden tekemistä on tarkoitus jatkaa. 
Lukijakyselyssä saimme hyviä teemaehdotuksia, 
ja lisää otetaan mielellään vastaan. Esimerkiksi 
idea tämän lehden teemaan tuli ensihoitojaokselta. 

Suuri osa vastanneista toivoi enemmän tie-
teellisiä artikkeleja lehteen, sekä katsauksia uu-
sista hoitomuodoista. Toisaalta kovasti kaivattiin 
myös käytännön läheisiä kliinisiä artikkeleja: 
hoito-ohjeita, hoitokäytäntöjen päivityksiä sekä 
hoitokäytäntöjen vertailua eri sairaaloissa. Kon-
karianestesiologeilta toivottiin vinkkejä potilaiden 
hoidosta eri tilanteissa keittokirjamaiseen tapaan. 
Kirjoittajiakin ilahduttanee, että 94 % vastanneista 
ilmoitti lukevansa tiedeartikkeleja aina tai usein.

Tapausselostukset ja tutkimus 
kiinnostavat
Finnanestiin toivottiin enemmän tapausselostuk-
sia, ja lehteemme ehdotettiin Duodecim-lehden 
”Vinkistä vihiä” -tyyppistä juttusarjaa. Lukijoi-
den toiveesta Finnanest aloittaakin uuden poti-
lastapaus-juttusarjan! Toivomme lukijoilta opet-
tavaisia, mielenkiintoisia tai mieleen painuneita 
potilastapauksia. 

Lukijat toivoivat enemmän tutkimukseen 
liittyviä juttuja, esimerkiksi tutkimusryhmien 
julkaisuiden esittelyjä. Proffan palstaan toivottiin 
kommenttia, mitä professorin omalle tutkimus-
toiminnalle kuuluu. Myös muiden kollegoiden 

 f Arvoimme 
kyselyyn vastan-
neiden kesken 
kaksi vapaavalin-
taista 100 euron 
lahjakorttia. Lahja-
kortin voittivat Jo-
hanna Tuukkanen 
Jyväskylästä sekä 
Teija Nieminen Hel-
singistä. Finnanest 
onnittelee! 

Finnanest jatkuu 
sekä paperisena 
että sähköisenä.

Laura Ylikauma
Finnanestin toimitussihteeri
toimitussihteeri@say.fi

Enemmän tiedettä, vähemmän itsekehua

Finnanestin lukijakyselyyn vastanneista useat toivoivat enemmän 
tiedejulkaisuja lehteen. Harrastusjutut herättivät vahvoja mielipiteitä 
sekä puolesta että vastaan. Yhdestä asiasta oltiin lähes yhtä mieltä: 
paperisesta Finnanestista ei ole vielä aika luopua.

Luetko Finnanestia?
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lukijakysely

Suurin osa vastaajista lukee Finnanestia aina tai usein.
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meneillään olevista tutkimusprojekteista toivottiin 
kuvauksia lehteen. 

Lukijat toivoivat enemmän referointeja kan-
sainvälisistä tuoreista julkaisuista. Ajankohtaisia 
uutisia tiedemaailmasta ja muilta erikoisaloilta 
sekä koosteita kansainvälisistä hoitosuosituksista 
kaivattiin. 

Selviytymisvinkkejä työelämään ja 
elämään
Ei-lääketieteellistä sisältöä toivottiin enemmän: 
miten selvitä elämässä ja työssä, ja kuinka yhdis-
tää työ ja vapaa-aika. Lukijoita kiinnostivat myös 
kollegoiden esittelyt ja uratarinat. Kokemuksia 
ulkomailla työskentelystä tai muuten poikkeuk-
sellisissa oloissa työskentelystä toivottiin lisää. 

Anestesialääkäreiden uravalinnat kiinnostavat: 
sairaalassa työskentely verrattuna yksityispuoleen. 

Hallintotehtäviin tai kokonaan muulle alalle vaih-
taneiden kollegojen mietteitä kuultaisiin mieluus-
ti. Työehtokysymyksistä sekä lainsäädännöllisten 
asioiden vaikuttamisesta sairaaloiden toimintaan 
toivottiin juttua. Keskustelua toivottiin aneste-
siologian tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. 
Myös palkkainfoa toivottiin, sekä keskustelua 
maakuntien palkkaharmonisoinnista. 

Kiivasta keskustelua
Useat lukijat toivoivat enemmän asiantuntijoiden 
välistä keskustelua polttavista aiheista. Lehdessä jo 
aiemminkin olleita puolesta ja vastaan -pohdiske-
luja toivottiin lisää. Viimenen sana -juttusarjaa toi-
vottiin säännölliseksi. Finnanestin toimituskunta 
on ehdottomasti samaa mieltä! Anonyymit kirjoit-
tajat voivat mieluusti ilmoittautua päätoimittajalle. 

Eri sairaaloiden 
hoitokäytännöt 
kiinnostavat. 

Mitä haluaisit Finnanestiin 
vähemmän?
”Matkakertomukset saisivat olla lyhyempiä.”

”Enemmän asiaa, vähemmän henkilöglorifioin-
teja.”

”Itsekehua.”
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Mitä uutta Finnanestiin?
Aloitamme uuden potilastapaus-juttusarjan. 
Lähetä meille mieltäsi askarruttanut, mie-
lenkiintosi herättänyt tai jollain muulla tapaa 
mieleesi painunut potilastapaus! paatoimitta-
ja@say.fi, toimitussihteeri@say.fi 

>>

Kyselyyn vastanneiden lukutottumuksia.

Mitä luet Finnanestista?
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Napakampia matkakertomuksia
Harrastusjuttuja toivottiin lukijapalautteissa 
sekä enemmän että vähemmän. Toimituskunnan 
arvion mukaan nykyistä linjaa on siis hyvä jatkaa. 
Osa lukijoista koki matkakertomukset liian pit-
kiksi. Tavoitteena on uudistaa matkakertomus-
ten kirjoitusohjeita siten, että kertomuksissa kes-
kitytään koulutusten lääketieteelliseen antiin. 

Kiitos!
Toimituskunta on kiitollinen palautteesta! On 
ilo huomata, että Finnanestia luetaan edelleen 
ahkerasti. Lukijoiden palautteet ja hyvät ideat 
lehden tulevaisuudesta ovat arvokkaita, ja niistä 
pyrimme ammentamaan uusia tuulia virkeälle 
viisikymppiselle lehdellemme. 

Eräs lukijamme toivoi vähemmän itsekehua, 
mutta hänen toiveestaan täytynee nyt tinkiä. 
Meillä on hieno yhdistys, ja yhdessä tekemämme 
lehti on vertaansa vailla! Tästä on hyvä jatkaa. 

Mitä haluaisit Finnanestiin 
enemmän?
”Review-tyyppisiä artikkeleja.”

”Asiallisia tieteellisiä juttuja ja yhteenvetoja, 
jotka pohjautuvat näyttöön ja hyviin käytän-
töihin.”

”Eri sairaaloiden hyviksi havaitsemia hoito-
käytäntöjä.”

”’Näin hoidan’ -artikkeleja, joissa kirjoittaja 
kertoo, miten itse hoitaisi tietyntyyppisen 
potilaan tietyntyyppisessä leikkauksessa 
mahdollisimman keittokirjamaisesti. Ei tarvit-
se olla viimeisen päälle tieteellinen artikkeli.”

”Potilastapauksia, esimerkiksi otsikolla: ’Pie-
leen meni’ tai ’Mitä tekisin toisin?’.”

”Tutkimusryhmien julkaisuiden esittelyjä sekä 
kuvauksia meneillään olevista tutkimuspro-
jekteista.” 

”Professorikunnan kolumneihin toivoisin 
mainintoja, mitä heidän omalle tutkimustoi-
minnalleen kuuluu.”

”Ajankohtaista tiedemaailmasta ja muista 
lehdistä.”
”Muiden erikoisalojen näkökulmia ja uutisia.”

”Juttuja, miten selvitä elämässä ja työssä.”

”Anestesiologien työhön liittyvät työehtoky-
symykset.”

”Palkkainfoa.”

”Pro ja con -tyyppisiä asiantuntijoiden diskus-
sioita.”

”Jos saatte asiantuntijoita usutettua kirjalli-
seen väittelyyn, se olisi mahtavaa.”

”Löytyisikö ’Kaljupäisen kandidaatin’ tapai-
seen tekstiin kykeneviä kirjoittajia joukostam-
me?”

”Viimenen sana -osio säännölliseksi!”

Luetko säännöllisesti jotain lääketieteellistä 
lehteä sähköisessä muodossa (n=344)?

Ei Kyllä Ei kantaa

54 %46 %

Pitäisikö Finnanestin siirtyä pelkästään  
sähköiseen julkaisuun (n=343)?
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13%

13 %

Enemmän referointeja 
kansainvälisistä 

tutkimustuloksista. 

Kyselymme perusteella paperiselle julkaisulle on vielä kysyntää.




