ARTIKKELINKIRJOITUSOHJEET
Poliklinikka – lehti on Suomen Poliklinikkasairaanhoitaja yhdistyksen jäsenlehti, jonka levikki on noin 1000 lehteä. Lehti ilmestyy
kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Lehti koostuu erilaisista artikkeleista, jotka kiinnostavat polikliinisen hoitotyön
ammattilaisia. Yhdistyksen jäseniä ovat poliklinikoilla, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa työskentelevät
sairaan-, ensi- ja terveydenhoitajat sekä kätilöt. Lehti tilataan myös lähes jokaiseen Suomen terveydenhoito-oppilaitosten
kirjastoihin.
Artikkeleiden toivotaan olevan Microsoft Word -muodossa seuraavin asetuksin ja ohjein:
• Kirjasin Times New Roman
• Kirjasinkoko 12
• Rivinväli 2
• Sivunumerointi
• Otsikoinnit (pää- ja väliotsikot)
• Kuviot, taulukot ja valokuvat kuvateksteineen, jokainen eri sivulle
• Valokuvat erillisinä korkearesoluutio JPEG -tiedostoina ja valokuvien kuvatekstit artikkelin 				
loppuun (valokuvat kannattaa ottaa kameran suurimmalla kuvakoon asetuksella)
• Esimerkiksi kuusi A4-sivua on palstoiksi muutettuna noin kaksi lehden sivua
Lähdeviittaukset:
Lähdeviitteet merkitään tekstiin sulkeissa olevina numeroina numeroiden viitteet niiden esiintymisjärjestyksen mukaisesti.
Esimerkiksi (1, 2) tai (3–7). Artikkelin loppuun lähdeviitteet luetteloidaan numerojärjestyksessä.
Esimerkkejä lähdeviitteiden esittämisestä lähdeluettelossa:
1. Tarkiainen K, Kaakinen P, Kyngäs H, Kääriäinen M. 2012. Kvasikokeellinen tutkimus puhelinneuvonnan laadusta
päivystysyksikössä. Hoitotiede 24(2), 98–113.
2. Nikula J, Kaakinen P, Kyngäs H, Kääriäinen M. 2014. Perusterveydenhuollon puhelinneuvonnan laatu hoitotyöntekijöiden
arvioimana. Tutkiva Hoitotyö 12(2), 4–13.
3. Säntti R, Viitala R. 2010. Strategisen osaamisten ymmärtäminen organisaatiossa. Teoksessa: Uotila T-P. (toim.) Ikkunoita
osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 293. Liiketaloustiede 106.
Johtaminen ja organisaatiot. Vaasa: Vaasan yliopisto, 92–109. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-313-4.pdf
(18.3.2019)
4. TENK. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. PDF-julkaisu. https://www.tenk.fi/
sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf (15.1.2020)
5. Kaplan RS, Norton DP. 2002. Strategialähtöinen organisaatio. Tehokkaan strategiaprosessin toteutus. 2. painos. Helsinki:
Talentum Media Oy.
Tiedot kirjoittajasta:
• Nimi
• Oppiarvo, virka-asema ja toimipaikka
• Puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jotta päätoimittaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä
• Artikkeleiden liitteeksi toivotaan valokuvaa kirjoittajasta
Artikkelit postitetaan sähköpostitse Poliklinikka -lehden päätoimittajalle. Deadline kevään lehteen on 28.02. ja syksyn lehteen
31.08. Myöhässä tulleet artikkelit siirtyvät automaattisesti seuraavaksi ilmestyvään lehteen, ellei toisin sovita. Julkaistuista
artikkeleita maksetaan kirjoituspalkkio, jonka yhdistyksen hallitus vuosittain tarkistaa ja vahvistaa. Artikkelinkirjoituspalkkiot
maksetaan keskitetysti kevään ja syksyn lehden ilmestymisen jälkeen huhtikuussa ja lokakuussa.
Lisätietoja: mika.vallineva@poliklinikkasairaanhoitajat.fi
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