Terveydenhoitaja-lehden kirjoitusohjeet
Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren on ammatti- ja järjestölehti, jossa julkaistaan ajankohtaista tietoa
terveydenhoitajan ja audionomin ammattiin, koulutukseen ja työhön liittyvistä asioista sekä terveys,
sosiaali- ja koulutuspolitiikasta, edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta.
ARTIKKELIT
Pituus
Artikkelin sopivan pituus on 5000–6000 merkkiä välilyönteineen, enintään 8000 merkkiä
välilyönteineen. Artikkelissa ei tule käyttää muotoiluja, kuten sisennyksiä, lihavointeja,
kursivointeja, alleviivauksia tms.
Kuvat ja taulukot
Artikkeliin voi liittää mukaan täydentäviä ja selventäviä valokuvia, piirroksia, taulukoita ja
kaaviokuvia. Kuvien laatuun tulee kiinnittää huomiota, ja taulukot pitää voida ymmärtää ilman
tekstin välitöntä tukea. Kuvissa tulee olla aikakauslehden edellyttämä tarkkuus (300 dpi
käyttökoossa).
Lähdeluettelo
Lähdeluettelo kirjoitetaan aakkosjärjestykseen kirjoittajan sukunimen mukaan. Lähteistä mainitaan
ensin kirjoittajan nimi, sitten ilmestymisvuosi, kirjoituksen nimi, kustantaja ja ilmestymispaikka.
Lehden nimen jälkeen merkitään numero ja volyymi sekä sivunumerot. Lähteistä olisi hyvä mainita
vain keskeisimmät, korkeintaan viisi kappaletta, jotta lähdeviitteet pysyvät kohtuudessa.
Tarvittaessa toimitus jättää lähdeluettelon lehdestä pois ja artikkelin loppuun lisätään teksti:
Lähdeluettelon voi pyytää toimituksesta.
OPINNÄYTETYÖARTIKKELIT
Terveydenhoitaja-lehdessä julkaistaan pääsääntöisesti vain yamk- ja pro gradu -tutkielmista sekä
väitöskirjoista kirjoitettuja artikkeleita. Terveydenhoitajiksi valmistuvien opiskelijoiden
opinnäytetyöartikkelit julkaisemme pääsääntöisesti vain Terveydenhoitajaliiton verkkosivujen
Jäsensivuilla.
Pituus
Sopiva pituus opinnäytetyöartikkeleille on noin 5000 merkkiä välilyönteineen.
Artikkeleissa tulee keskittyä tutkimustuloksiin ja niiden hyödynnettävyyteen
terveydenhoitajatyössä, terveyden edistämisessä ja/tai ehkäisevässä kansanterveystyössä.
Kuvat ja taulukot
Artikkelissa ei tule käyttää muotoiluja, kuten sisennyksiä, lihavointeja, kursivointeja, alleviivauksia
tms. Artikkeliin voi liittää mukaan täydentäviä ja selventäviä valokuvia, piirroksia, taulukoita ja
kaaviokuvia. Kuvien laatuun tulee kiinnittää huomiota, ja taulukot pitää voida ymmärtää ilman
tekstin välitöntä tukea. Kuvissa tulee olla aikakauslehden edellyttämä tarkkuus (300 dpi
käyttökoossa).
Lähdeluettelo
Lähdeluettelo kirjoitetaan aakkosjärjestykseen kirjoittajan sukunimen mukaan. Lähteistä mainitaan
ensin kirjoittajan nimi, sitten ilmestymisvuosi, kirjoituksen nimi, kustantaja ja ilmestymispaikka.

Lehden nimen jälkeen merkitään numero ja volyymi sekä sivunumerot. Lähteistä olisi hyvä mainita
vain keskeisimmät, korkeintaan viisi kappaletta, jotta lähdeviitteet pysyvät kohtuudessa.
Tarvittaessa toimitus jättää lähdeluettelon lehdestä pois ja artikkelin loppuun lisätään teksti:
Lähdeluettelon voi pyytää toimituksesta.
ARTIKKELEIDEN LÄHETTÄMINEN
Artikkelit lähetetään toimitussihteerille sähköisessä muodossa osoitteeseen
tiina.raivo@terveydenhoitajaliitto.fi. Mukaan on liitettävä tiedot, joista ilmenevät
kirjoittajan/kirjoittajien nimi, oppiarvo, virka-asema, laitos, osasto, sairaala tai muu toimipaikka
sekä kirjoittajien postiosoite. Mukaan on liitettävä sen kirjoittajan sähköpostiosoite ja
matkapuhelinnumero, jonka kanssa yhteydenpito tapahtuu.
Toimitus arvioi kaikki kirjoitukset. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa tekstin
ajankohtaisuuteen sekä yleiseen kiinnostavuuteen terveydenhoitajatyön kannalta. Julkaistavat
kirjoitukset toimitetaan ja tarkistetaan kielellisesti, mutta käsikirjoituksen kieliasun viimeistelyyn
on syytä kiinnittää huomiota jo kirjoitusvaiheessa. Tilapäisiä lyhenteitä ja vierasperäisiä sanoja,
joille on hyvä suomenkielinen vastine, pitää välttää.
Toimitus pidättää itsellään oikeuden lyhentää, tiivistää ja muokata käsikirjoituksia sekä
jättää niitä julkaisematta.

