
Käsikirjoitus Kirjoitus lähetetään toi-
mitussihteerille sähköpostin liitetie-
dostona kirjoitettuna Wordilla. Otsikon 
alle kirjoitetaan kirjoittajan nimi. 
Lihavoinnit ja kursivoinnit voi tehdä 
valmiiksi ja tekstin nostoja ehdottaa. 
Teksti tasataan vasemmalle, tekstin-
käsittelyohjelman tavutusta ei tule 
käyttää. Käsikirjoitus tulee kirjoittaa 
fontilla Arial, riviväli 1, fonttikoko 11. 
Käsikirjoituksen tulee olla selkeää 
suomen kieltä, vierasperäisiä sanoja ja 
lyhenteitä kannattaa välttää. Teks-
tin jäsentelyssä auttavat väliotsikot. 
Lääkkeistä ja desinfektioaineista 
käytetään geneerisiä nimiä. Mikrobien 
spesifiset nimet kirjoitetaan kursiivilla 
esim. Escherichia coli, jos mikrobin 
nimi toistuu kirjoituksessa, voi jatkossa 
käyttää lyhennettä E.coli. Kirjoituksen 
loppuun, ennen lähteitä, kirjoitetaan 
kirjoittajan nimen lisäksi virka-asema 
ja työpaikka. Pienet kielelliset korjauk-
set tekee toimituskunta. Toimituskun-
ta kysyy ensimmäiseltä kirjoittajalta 
täsmennyksiä, jos kirjoituksesta syntyy 
kysyttävää tai tekstissä on tulkinnan-
varaisuutta. Toimituskunta voi myös 
palauttaa kirjoituksen tiivistettäväksi 
tai muokattavaksi.

Matkakertomukset Matkakertomus-
ten otsikossa tulee olla kongressin 
nimi, ajankohta ja paikka. Jos kirjoi-

Infektioidentorjunta lehden 
kirjoitusohjeet
Infektioidentorjunta lehdessä julkaistaan infektioiden torjuntaan, 
sairaalahygieniaan, välinehuoltoon ja muihin tukitoimintoihin 
liittyviä artikkeleita, tutkimusraportteja, matkakertomuksia ja 
kirjallisuusraportteja, pakinoita yms. Kaikki tarjotut kirjoitukset 
luetaan toimituskunnan toimesta. Toimituskunta pidättää oikeuden 
lyhentää tekstiä ja tarvittaessa muokata sitä lehden tyylin 
mukaiseksi. Tekstin sisältö on kirjoittajan vastuulla eikä edusta 
lehden tai yhdistyksen virallista kantaa. Julkaistavat artikkelit eivät 
saa sisältää kaupallista mainontaa

tuksessa referoidaan yhtä sessiota tai 
yhtä luentoa, tulee sille antaa suomen-
kielinen otsikko. Jos kirjoituksessa 
referoidaan useampaa luennoitsijaa tai 
aihetta, tuodaan se ilmi väliotsikoilla.

Taulukot ja kuvat Taulukot ja kuvat 
sijoitetaan käsikirjoituksen loppuun. 
Kuvat voivat olla piirroksia tai valo-
kuvia. Kirjoittaja tekee kuvatekstit 
valmiiksi. Jos kuvassa on henkilöitä, 
tulee kuvatekstissä mainita henkilöi-
den nimet. Kuvien julkaisuoikeus tulee 
varmistaa ennen lähettämistä, tästä 
vastaa kirjoittaja. Kuvat ja taulukot 
numeroidaan ja niihin tulee viitata 
tekstissä. Jos erityisesti toivotaan, että 
kuva tai taulukko lisätään johonkin 
tiettyyn kohtaan, siitä kannattaa laittaa 
erillinen maininta toimitussihteerille, 
tämä pyritään huomioimaan taitossa. 
Taulukot ja kuvat kannattaa lähettää 
vielä erikseen liitteinä sähköpostiin 
alkuperäisellä ohjelmalla tallennettu-
na. Lähetä kaavakuvat esim. Excel ja 
valokuvat jpg-muodossa.

Lähteet Infektioidentorjunta lehti käyt-
tää lähdeviittauksissa nk. Vancouver 
-järjestelmää. Tässä järjestelmässä viit-
teet numeroidaan siinä järjestyksessä, 
kun ne ensi kertaa esiintyvät tekstissä. 
Toistuessaan lähde saa saman nume-
ron kuin aiemmin. Tekstiin viitenumero 

merkitään sulkuihin. Esimerkiksi (1, 2). 
Numeroita vastaavat viitteet löytyvät 
kirjallisuusluettelosta. Viitteinä olevista 
lehdistä käytetään Index Medicuksen 
mukaisia lyhenteitä. Mikäli artikkelin 
kirjoittajia on neljä tai useampia, mer-
kitään kolmen ensimmäisen kirjoitta-
jan nimet ja näiden jälkeen ym. Sähköi-
sestä aineistosta tulee ilmoittaa, mistä 
aineisto on saatavilla ja jos kyseessä on 
verkkolehti, tulee se ilmoittaa suluissa 
lehden nimen jälkeen. Sähköisestä 
aineistosta ilmoitetaan verkko-osoite, 
josta lähde on saatavilla.
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Kirjoittajan henkilötiedot ovat vält-
tämättömät kirjoituspalkkion maksa-
miseksi. Ilmoita artikkelin lähetyksen 
yhteydessä: nimi, oppiarvo, virka-ase-
ma, työpaikka. Palkkion maksamisesta 
toimitussihteeri on sinuun yhteydessä 
erikseen.

Kirjoituspalkkiot Lehti maksaa julkais-
tusta kirjoituksesta palkkion. Palkkio 
maksetaan käsikirjoituksen pituuden 
mukaan ilman lähdeluetteloa, kuvia ja 
taulukoita. Palkkio on 60 € kahdelta 
ensimmäiseltä käsikirjoitussivulta ja 40 
€ seuraavilta, kuitenkin maksimissaan 
200 €.  Jos kirjoittajia on useita, jae-
taan palkkio samansuuruisena kolmen 
ensimmäisen kirjoittajan kesken, ellei 
ensimmäinen kirjoittaja toisin ilmoita. 

Lähetä kirjoituksesi toimituskunnan 
sihteerille osoitteella: e-mail:  
anu.hintikka@kolumbus.fi
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