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Tiedotuslehtisestä  
arvostetuksi erikoisalajulkaisuksi

Anestesiologien määrä alkoi kasvaa 1960-luvun Suomessa tasaisesti. Vuosikym-
menen lopulla anestesiologeja oli noin 60 ja alkoi tuntua siltä, että ammatti-
kunnan keskinäiseen yhteydenpitoon ja tiedotukseen tarvitaan jonkinlainen 
oma lehti. Anestesiologiyhdistyksen johtokunta päättikin 30.1.1968 aloittaa 
Finnanest-lehden julkaisemisen. Aktiivisin hankkeen alullepanija oli Tapani 
Tammisto.

Alkuvuosina julkaisun muoto oli monistet-
tu tiedotuslehtinen. Lehti sisälsi jo tuol-
loin kokousohjelmia, kongressiraportteja, 

abstrakteja, kirjoituksia käytännön pulmatilanteis-
ta, tutkimuskuvauksia sekä laite-esittelyjä. Myös 
henkilötason uutisia julkaistiin. Lehden vuosittai-
nen sivunumerointi aloitettiin vuonna 1973 Matti 
A.K. Mattilan päätoimittajakaudella. Lehden vuo-
sittaisten artikkelien määrä vakiintui 40 tienoille. 
Lehden arvostus ja asema kohenivat entisestään 
vuonna 1983, kun SAY:n vuosikokous piti tärkeä-
nä, että Finnanestin artikkelit otetaan kirjoittajien 
ansioluetteloon. Vuosikertanumerointi aloitettiin 
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tällöin luvusta 1975. Vuonna 1990 kaikki lehden 
alkuvuosien niteet koottiin HYKS:in Anestesiolo-
gian klinikan kirjastoon ja vuosikertanumeroin-
ti muutettiin alkamaan vuodesta 1968. Yhteenve-
to lehden päätoimittajista ja toimituskunnan ko-
koonpanosta vuosien mittaan on esitetty taulukos-
sa 1 (sivulla 120). 

1970-luvulla monisteesta  
oikeaksi lehdeksi

Viitenä ensimmäisenä julkaisuvuonna ei ollut var-
sinaista nimettyä päätoimittajaa. Tällöin Terttu 
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Virkkala teki lähes koko nykyisen lehden toimi-
tuskunnan työt. Lehden nidenumerolla alkoi ol-
la erillinen kansilehti vuoden 1972 ensimmäisestä 
numerosta alkaen. Silloin sen graafisen asun suun-
nitteli Mats Kjellberg. Hänet mainitaan päätoimit-
tajaksi vuosina 1970–1972. Lehden vuosittainen 
sivunumerointi aloitettiin vuonna 1973 Matti A.K. 
Mattilan päätoimittajakaudella. Varsinainen ladot-
tu ja painettu muoto on ilmestynyt vuoden 1975 
kakkosnumerosta lähtien. Vuosikymmenen alku-
puolella oli vaikea saada käsikirjoituksia ja vuosi-
kokousabstrakteja lehteen. Ongelma väistyi vähi-
tellen vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Tällöin 
alkoi tulla runsaammin myös alkuperäistutkimus-
ten käsikirjoituksia. Lehden vakaata toimittamista 
ja kasvua on auttanut erittäin paljon se, että vuo-
desta 1976 lähtien kussakin viidessä yliopistosai-
raalassa on nimetty vastuuhenkilö kokoamaan kli-
nikan Finnanest-aineistoa. 

SAY:n logo ja tyylitelty lehden nimi ovat esiinty-
neet lehden kannessa ladontaohjelman käyttöön-
otosta lähtien (2-numero 1975). Marjatta Tuo-
minen toimi ansiokkaasti ilmoitushankkijana 15 
vuoden ajan saaden lehden talouden vakaalle poh-
jalle. Lehden ilmoitusmäärä vakiintui noin sataan 
vuodessa. 

Aarno Karin päätoimittajakaudella alkoi kir-
joitusten määrä selvästi kasvaa. Per Rosenbergin 

ollessa päätoimittajana vuosikymmenen lopussa 
aloitettiin ”Suositeltavaa lukemista” ja ”Erikoislää-
käritenttikysymykset” -palstat. Finnanest-lehti li-
sättiin erikoislääkäritentin kuulusteluvaatimuk-
siin. 

1980-luvulla uudistettiin ulkoasua  
ja kehitettiin sisältöä

1980-luvulla lehdellä oli neljä eri päätoimittajaa. 
Lehden vuosittaisten kirjoitusten määrä kasvoi 
neljäänkymmeneen ja painettujen sivujen määrä 
450:een. Päätoimittaja Eija Nilsson muutti vuon-
na 1985 lehden ulkoasun kokoon B5, otti käyttöön 
tasapalsta-asettelun ja lehdessä alettiin julkaista 
symposiumi-luentolyhennelmiä. Vuodesta 1987 
lähtien vastuuvuoroisen yliopistosairaalan profes-
sori on laatinut lehteen pääkirjoituksen. Vuosiko-
kousabstraktien ja mainosten määrä jatkoivat kas-
vuaan. Vuosikymmenen loppuun mennessä toi-
mituskunnan koko oli kasvanut jo neljään henki-
löön. 

1990-luvulla kunnianhimoisia 
tavoitteita

Vuoden 1991 alusta Olli Meretojan toisella pää-
toimittajakaudella lehti muuttui pysyvästi kaksi-

Matti A.K. Mattila Kuopiosta toimi päätoimittajana 
neljän vuoden ajan 1970-luvulla. Hänen 
aikanaan aloitettiin vuosittainen sivunumerointi 
ja siirryttiin omatoimisesta monistamisesta 
kirjapainossa ladottuun ja painettuun lehteen. 
Finnanestista tuli oikea lehti.
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palstaiseksi, ja seuraavana vuonna tulivat moni-
väripainatus sekä etu- ja takakannen kokosivu-
mainokset. Samalla sisältöä edelleen selkiytettiin. 
Erikoislääkäritenttien kysymykset, väitöskirjare-
feraatit ja kirja-arvostelut vakiintuivat. Vuosikym-
menen alkupuolella ilmestyi lukuisia symposiumi-
artikkeleita. 

Kirjoitusten lähettäminen sähköpostin liittee-
nä tuli mahdolliseksi vuonna 1997. Toimitussih-
teerin nimike otettiin käyttöön 1998. Saman vuo-
den alusta lehden kooksi vakiintui A4. Kyseessä 
oli lehden 30-vuotisjuhlavuosikerta. Anestesiolo-
gipäivillä jaettava Finnanest-palkinto ja kunnia-
maininta parhaista artikkeleista saivat alkunsa sa-
mana vuonna. Vuosikymmenen kolmena viimei-
senä vuonna julkaistiin vakiopalstoina puheenjoh-
tajan, proffan ja sihteerin kirjoitus joka numeros-
sa. Pääkirjoituksia alkoi ilmestyä yhä useammin. 
Kokousten luentolyhennelmiä julkaistiin runsaas-
ti. Alajaokset, etenkin sydän- ja lastenanestesiolo-
gian alajaokset, alkoivat osallistua lehden sisällön 
tuottamiseen. 

Vuonna 1999 SAY:n johtokunta ja lehden toimi-
tuskunta päättivät pystyttää vertaisarviointijärjes-
telmän. Se ei kuitenkaan missään vaihessa ole läh-
tenyt toimimaan.

2000-luvulla Finnanest  
siirtyi nettiaikaan

Vuosituhannen vaihtuessa uudeksi päätoimitta-
jaksi tuli Markku Hynynen. Lehden sisältöä kehi-
tettiin strukturoidumpaan suuntaan. Uusina aihe-
ryhminä tulivat mukaan ”Elämää suurempi har-
rastukseni” ja uutispalsta. Kannen ulkoasuakin 
hiottiin, ja alettiin julkaista harrastajien ottamia 
valokuvia. Numerosta 3/2000 alkaen erikoistu-
vat lääkärit saivat oman palstansa pääkirjoitusten 
joukkoon. Miniteemoja alkoi olla kahdessa nume-
rossa vuosittain. Sähköinen verkkoversio lehdes-
tä alkoi ilmestyä vuoden 2001 alusta (www.finna-
nest.fi). Toimituskunnan yksi jäsen Janne Aalto-
nen keskittyi pelkästään verkkotoimittamiseen. 
Sähköinen nettimuoto on parantanut lehden saa-
tavuutta nykyaikaisella tavalla. Samalla otettiin 
käyttöön vuosikertojen nettiarkisto. Nettipalvelui-
hin tuli myös Operatiivisten päivien verkkoilmoit-
tautuminen, aluksi Finnanestin nimen alla. 

Toimituksen painopiste siirtyi Ouluun vuon-
na 2002 Kai Kiviluoman tullessa päätoimittajaksi 
kahden vuoden ajaksi ja valitessa toimituskuntaan 
oman sairaalan henkilöitä. Lehden sisältöjaottelu 
vakiintui edelleen. Samalla lehden taitto ulkoistet-

Finnanestin toimituskunta 2001–02. Vasemmalta Jaakko Klockars, Mika Jokinen, Johanna Wennervirta, Juhani Haasio, 
Janne Aaltonen, päätoimittaja Markku Hynynen ja Seppo Ranta.
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Finnanest-lehden päätoimittajat ja toimituskunnan kokoonpanot

Vuosi Päätoimittaja Muu toimituskunta

1968–1969 Terttu Virkkala

1970–1972 Mats Kjellberg

1973–1976 Matti Mattila

1977–1978 Aarno Kari

1979 Per Rosenberg

1980–1981 Olli Meretoja

1982–1984 Per Inberg

1985–1986 Eija Nilsson

1987–1988 Eija Nilsson Torsten Michelsen

1989–1990 Per Rosenberg Juhani Haasio, Jukka Pouttu, Tomi Taivainen

1991–1996 Olli Meretoja Juhani Haasio, Jukka Pouttu, Tomi Taivainen

1997 Tomi Taivainen Juhani Haasio, Markku Hynynen, Jukka Pouttu

1998 Tomi Taivainen Seppo Ranta, toimitussihteeri, Juhani Haasio, Markku Hynynen, Jukka Pouttu

1999 Tomi Taivainen Seppo Ranta, toimitussihteeri, Juhani Haasio, Markku Hynynen, Mika Jokinen

2000 Markku Hynynen Seppo Ranta, toimitussihteeri, Janne Aaltonen, Mika Jokinen, Jaakko Klockars

2001–2002 Markku Hynynen Seppo Ranta, toimitussihteeri, Janne Aaltonen, Internet- tomittaja, Mika 
Jokinen, Jaakko Klockars, JohannaWennervirta

2003–2004 Kai Kiviluoma Päivi Laurila, toimitussihteeri, Janne Aaltonen, Internet-toimittaja, Seppo 
Alahuhta, Kati Martikainen, Timo Salomäki, Vilho Vainionpäää

2005–2007 Riitta Heino Jyrki Tikkanen, toimitussihteeri, Janne Aaltonen, Internet-toimittaja ad 
marraskuu 2006, sen jälkeen Otto Pitkänen, Vesa Kontinen, Arvi Yli-Hankala, 
Hannele Heine, Kai Kiviluoma (– 05) ja Timo Salomäki (– 05) 

2008– Johanna Tuukkanen Nina Keinänen, toimitussihteeri, Otto Pitkänen, Internet-toimittaja, Vesa 
Kontinen, Arvi Yli-Hankala, Hannele Heine, Tuija Kokkonen

Ilmoitushankkijat: Marjatta Tuominen 1977–1991, Heikki Pälve 1992–1999 ja Juhani Haasio 2000–

tiin. Vuonna 2004 päätoimittajaksi tuli kolmevuo-
tiskaudeksi Riitta Heino. Tällöin lehden toimitus 
muuttui turkulaisvetoiseksi. Hänen aikanaan il-
mestyi mm. Tapani Tammiston laaja historiallinen 
sarja ”Eetteristä erikoisalaksi”. Sarja ”30 vuotta sit-
ten” alkoi vuonna 2006 ja jatkuu edelleen. Lehden 
nettiversio siirtyi nykyaikaisempaan ohjelmaym-
päristöön vuoden 2007 alussa. Samalla sähköinen 
koulutuskalenteri siirtyi tarkoituksenmukaisuus-
syistä www.say.fi-osoitteeseen. 

Vuoden 2008 alussa lehden toimituskunta vaih-
tui. Päätoimittaja Johanna Tuukkanen ja toimitus-
sihteeri Nina Keinänen ovat nyt Jyväskylästä. Juh-
lavuosikerrassa on aloitettu uusina kirjoitussar-
joina ”Finnanest 40 vuotta”, ”Elvytys Suomen lää-

ketieteellisissä julkaisuissa” ja ”Finnanest sairaa-
lakierroksella”. Virkeä 40-vuotias pyrkii edelleen 
seuraamaan ajan virtauksia ja vastaamaan jäse-
nistön odotuksiin. Tässä mielessä lukijoiden pa-
laute on erinomaisen tärkeätä.                   

Lähde:
Tammisto, Janhunen, Haasio ja Suutarinen (toim.): Untako vain? 

Suomen Anestesiologiyhdistyksen 50-vuotishistoriikki. A5 
Repropalvelu, Tampere 2002.
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