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KIRJOITUSOHJEET
 ` Finnanest on Suomen Anes-

tesiologiyhdistyksen äänenkan-
nattaja. Lehden tehtävänä on 
edistää suomalaista anestesio-
logian ja tehohoidon jatko- ja 
täydennyskoulutusta. Tehtävään-
sä lehti toteuttaa julkaisemalla 
yleiskatsauksia, alkuperäistut-
kimuksia ja tapausselostuksia 
anestesiologian, tehohoidon, 
ensihoidon ja kivunhoidon alalta. 
Lehti julkaisee myös kolumneja, 
matkakertomuksia, väitöskirja-
katsauksia, toimitukselle osoi-
tettuja kirjeitä, ammattiyhdistys-
toimintaan liittyviä kirjoituksia ja 

sairaaloiden toimintaa esitteleviä 
artikkeleita. Finnanest ilmestyy 
viisi kertaa vuodessa ja se 
postitetaan yhdistyksen jäsenille 
ja Suomen anestesiayksiköihin. 
Finnanestin sisältö julkaistaan 
myös lehden kotisivuilla  
www.finnanest.fi.

Kukin yliopisto tarjoaa 
vuorollaan lehdessä julkaistavia 
artikkeleita. Helsingin, Kuopi-
on ja Turun kokoamat lehdet 
ilmestyvät kevätkaudella ja 
Oulun ja Tampereen kokoamat 
lehdet syyskaudella. Vuorossa 
olevan yliopiston professorit 

ja kliininen opettaja vastaavat 
artikkelien hankinnasta. Kliininen 
opettaja valitsee Pakko lukea 
-palstan julkaisut ja perustelee 
valinnat palstalla. Toimitus 

hankkii aineistoa myös suoraan 
eri alojen asiantuntijoilta. Kirjoit-
tajat voivat itse tarjota aineistoa 
lehdelle ympäri vuoden. 

Ilmestyminen 2014

Numero Yliopisto Aineistopäivä Ilmestymispäivä

1/2014 Helsinki    20.1.  5.3.

2/2014 Kuopio  10.3.  30.4.

3/2014 Turku    19.5.  2.7.

4/2014 Oulu   15.9.  29.10.

5/2014 Tampere    10.11.  29.12.

Käsikirjoitukset
Käsikirjoituksen alkuun liitetään kirjoittajien 
nimet, oppiarvot, virka-asemat ja yhteystiedot 
(työpaikka, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilön 
puhelinnumero, josta on mahdollista tavoittaa 
myös virka-ajan ulkopuolella). Käsikirjoituksen 
mukaan on toivottavaa liittää kirjoittajakuvat 
kaikista kirjoittajista.

Eri kirjoitustyyppien enimmäispituudet 
välilyönnit mukaan lukien, ellei päätoimittajan 
kanssa ole sovittu suuremmasta merkkimää-
rästä:

 � Kolumnit (Puheenjohtajalta, Proffan palsta, 
Erikoistuvan elämää, Viimenen sana) ilman 
kuvaa 3 400 merkkiä ja kuvan kanssa 2 500 
merkkiä.

 � Inhimillinen tekijä 8 000 merkkiä.
 � Pakko lukea –palsta 8 000 merkkiä.
 � Matkakertomukset 8 000 merkkiä. Mat-

kakertomuksia kirjoitettaessa pyydetään 
keskittymään lääketieteelliseen antiin. Osa 
matkakertomuksista julkaistaan vain verkkosi-
vuilla. Toimituksella on oikeus päättää, mitkä 
matkakertomuksista julkaistaan lehdessä.

 � Väitöskatsaukset 8 000 merkkiä.
 � Tapausselostukset 8 000 merkkiä.
 � Katsausartikkelit 15 000 merkkiä. Artikkeli 

aloitetaan lyhyellä korkeintaan 150 merkkiä 
välilyönteineen käsittävällä johdannolla, 
joka kertoo kirjoituksen aiheen ja pää-
ajatuksen. Johdantoa seuraa varsinainen 
johdantokappale, jota ei otsikoida. Muuten 
väliotsikointi on suotavaa. Toimitus kannus-
taa välttämään vierasperäisiä sanoja, jos 
niille löytyy suomenkielinen vastine.

Kirjallisuusviitteet merkitään tekstiin sulkeissa 
esiintymisjärjestyksessä. Suositeltava enim-
mäismäärä on noin 25 viitettä. Viitteet sijoite-
taan artikkelin loppuun numerojärjestyksessä. 
Viitteissä esiintyvien lehtien nimien lyhenteis-
sä ja niiden merkitsemistavassa noudatetaan 
kansainvälistä Vancouver-järjestelmää. Jos 
internet-sivuja käytetään viitteenä, niihin 
viittaava url-osoite lisätään viiteluetteloon. 
Tällöin http:// näkyviin vain, jos osoitteeseen ei 
sisälly www:tä.

Esimerkiksi:
Viitteet
1. Vakkuri A, Niskanen M, Meretoja OA, 
Alahuhta S. Allocation of tasks between 
anesthesiologists and anesthesia nurses in 
Finland. Acta Anesthesiol Scand 2006;50:659-
63. (kirjoittajia neljä tai vähemmän).

2. Långsjö JW, Maksimow A, Salmi E, ym. 
S-ketamine increases cerebral blood flow 
in xcess of the metabolic needs in humans. 
Anesthesiology 2005; 103: 258-68. (Kirjoittajia 
viisi tai enemmän).

3. Meretoja O, Hynynen M. Finnanestin histo-
ria. Kirjassa: Untako vain? 1. painos, s. 261-70. 
Toim. Tammisto T, Janhunen L, Haasio J, 
Suutarinen P. Suomen Anestesiologiyhdistys, 
2002. (Kirjan kappale)

4. Sepsis [verkkodokumentti]. Käypä hoito 
-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duode-
cimin ja Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n 
asettama työryhmä Helsinki: Suomalainen Lää-
käriseura Duodecim 2011. www.kaypahoito.fi.

5. World Health Organisation. World Health 
Report 2002: Reducing risks, promoting 
healthy life. Geneve: WHO 2002. www.who.int/
whr/2002/en/index.html

Sidonnaisuudet
Kansainvälisten ja kansallisten läpinäkyvyys-
periaatteiden mukaisesti kaikkia kirjoittajia 
pyydetään ilmoittamaan sellaiset taloudelliset 
tai muut merkittävät sidonnaisuudet, jotka 
saattaisivat vaikuttaa siihen, miten lukijat 
vastaanottavat ja ymmärtävät kirjoituksen. 
Toimitus tuottaa ilmoitusten perusteella kir-
joittajien sidonnaisuustekstit, jotka julkaistaan 
artikkelien lopussa.

Käsikirjoitusten ja kuvien lähettäminen
Käsikirjoitukset lähetetään Finnanestin toimi-
tussihteerille sähköpostiliitteenä. Ensisijainen 
tallennusmuoto tekstitiedostoille on Microsoft 
Word .doc tai .rtf. 

Toimitussihteeri Minna Tallgren
minna.tallgren[a]fimnet.fi 

Artikkeleihin liittyvien kuvien tulee olla alku-
peräisiä kuvatiedostoja ja niiden lähettämis-
tavasta sovitaan erikseen. Kuvat voivat 
olla myös värillisiä. Kuvatyypistä riippuen 
tallennusmuoto voi olla esimerkiksi .jpg tai .tiff. 
Kuvat tulisi mieluiten ottaa kameralla, jolla saa 
vähintään 10 megapikselin kuvia ja kameran 
asetusten pitäisi olla maksimitarkkuudessa. 
Kuvien resoluution tulisi olla mahdollisimman 
korkea. Kuviin on liitettävä kuvateksti ja 
kuvaajan nimi. 

Kirjoittaja vastaa artikkelinsa oikeellisuu-
desta. Artikkelit pyritään aikataulun puit-
teissa vertaisarvioimaan. Toimitus voi tehdä 
artikkeleihin tekstin sujuvuuteen ja kieliasuun 
liittyviä muutoksia. Suuremmista muutoksista 
neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Alkuperäis-
tutkimusten on suotavaa olla lehdessä jo 
edeltävän lehden viimeisen jättöpäivän aikaan, 
jotta niiden vertaisarviointi ja mahdolliset 
korjaukset ehditään suorittaa ajoissa. 

Koulutusilmoitukset
Kotimaisten koulutustilaisuuksien järjestä-
jien tulee lähettää varhaisessa vaiheessa 
ennakkotieto koulutuksesta (tilaisuuden nimi, 
paikka, aika ja yhdyshenkilö) SAY:n sihteerille 
ja Finnanestin koulutustoimittajalle Hannele 
Heinelle (hannele.heine[a]tyks.fi).

Mainosilmoitukset
Ilmoitushankkija Juhani Haasio
HYKS, ATEK, Töölön sairaala 
PL 266, 0029 HUS 
juhani.haasio[a]fimnet.fi
puh 050 380 1077

www.finnanest.fi



