JULKAISUN KIRJOITUSOHJEET 29.8.18
Julkaisupolitiikka
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisusarja julkaisee ensisijaisesti sairaanhoitopiirin ja KYSin toimintaan liittyviä aihepiirejä.
Tätä kuitenkaan ei pidetä ehdottomana
velvoitteena. Julkaisusarjan tavoitteena on
KYSissä ja koko sairaanhoitopiirissä tehtävää tutkimus- ja selvitystyötä koskevan tiedon levittäminen tarjoamalla tiedotuskanava sellaisille julkaisuille, joille on vaikea
löytää sopivaa kanavaa muissa foorumeissa.
Julkaisulajit ovat:
- alkuperäistutkimukset
- selvitykset
- raportit
- työryhmämietinnöt
- audiovisuaaliset tuotteet
Alkuperäistutkimus on uutta tietoa tai tulkintaa sisältävä tieteellinen kirjallinen tuote.
Selvityksellä tarkoitetaan jotakin selvittävää lausuntoa, ilmoitusta, selontekoa tai
selostusta. Selvityksessä punnitaan yleensä jonkin seikan etuja ja haittoja.
Raportilla tarkoitetaan painotuotetta, jonka
sisällöllisenä painopisteenä on tiedotus, selonteko tai tilannekatsaus.
Työryhmämietintö on toimikunnan tms.
erityisestä toimeksiannosta laadittu selvitys, joka koskee jonkin asian tai asiaryhmän järjestämistä.
Audiovisuaalisia tuotteita (elektronisia
tuotteita) ovat mm. videot, elokuvat, radioja TV-ohjelmat sekä CD-ROM–levyllä olevat tuotteet. Audiovisuaalisen tuotteen
asia- /tietosisältö rinnastetaan raportin ja
selvityksen sisältöön.

Vuosi- ja toimintakertomukset, tilinpäätökset, toimintasuunnitelmat, toimintatilastot,
ohjeet, säännöt ja muut vastaavat määräaikaisjulkaisut eivät sisälly julkaisusarjaan.
Gradu- ja lisensiaatintyöt sekä väitöskirjat
voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä julkaisusarjaan.
Toimituskunta
Julkaisusarjan toimituskuntana toimii Kliininen valiokunta (KLIVA). Kliinisen valiokunnan puheenjohtajana toimii Esko Vanninen, varapuheenjohtajina Juuso Tamminen
ja Heikki Miettinen. Toimituskunnan yhteyshenkilönä toimii Raimo Tuomainen
(raimo.tuomainen@kuh.fi, p. 050 597
0797).
Toimituskunnan tehtävänä on ylläpitää toimitusperiaatteita ja hyväksyä sarjaan tarjotut uudet julkaisut. KLIVA kokoontuu noin
kahden viikon välein.
Toimituskunnan käsittelyn minimiaika on
kolme viikkoa. Toimituskunta hyväksyy käsikirjoituksen joko sellaisenaan, pyytää siihen muutoksia tai hylkää sen.
Mikäli toimituskunta katsoo julkaisulla olevan kansainvälistä merkitystä, se voi pyytää tekijältä kuvailulehden englanninkielisenä. Avainsanat ovat sekä englannin- että
suomenkieliset.
Käsikirjoituksen tarjoaminen
julkaisusarjaan
Julkaisusarjaan tarjottava käsikirjoitus lähetetään yhteyshenkilölle paperikappaleena
(A4-koko) ja sähköisessä muodossa. Käsikirjoituksen tulee olla viimeistelty ja kirjoitusohjeiden mukaisesti laadittu. Yhteyshenkilö antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Audiovisuaalisista tuotteista lähetetään
tiedot tuottajasta ja tuotteen keskeisestä
sisällöstä. Tuote on toimitettava toimituskunnan tarkasteltavaksi.

Kirjoitusohjeet
Käsikirjoituksen otsikkosivulle merkitään
tarvittavat tiedot: tekijä(i)n ja kirjoituksen
sekä sairaalan ja klinikan tai muun vastaavan yksikön nimi. Otsikkosivun kääntöpuolelle sivun yläosaan merkitään kirjoittajan
(mikäli useampia kirjoittajia, ensimmäisenä
mainitun) postiosoite. Toimitus huolehtii
otsikkosivuun kuuluvista merkinnöistä.
Käsikirjoitukset varustetaan kuvailulehdellä. Lomakepohja löytyy intranetistä samasta paikasta kuin kirjoitusohjeet. Lomakepohjan kohdat avainsanat, kokonaissivumäärä, ISBN ja kpl-hinta jätetään täyttämättä. Kuvailulehti kirjoitetaan Arialfontilla; pistekoko ei saa olla pienempi kuin
10. Tiivistelmästä tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
- miksi tutkimus tai kirjoitus tehtiin
- mitä ja miten tutkittiin
- mitä löydettiin ja mitä tulokset merkitsevät
Kuvailulehden jälkeen sijoitetaan korkeintaan sivun pituinen 1-rivivälillä kirjoitettu
mahdollinen englanninkielinen abstrakti ja
esipuhe. Näiden jälkeen tulee sisällysluettelo.
Varsinainen teksti kirjoitetaan Arial-fonttia
käyttäen pistekoolla 12 ja rivivälillä 1,5.
Taulukko- ja kuviotekstit kirjoitetaan rivivälillä 1.
Pääotsikot kirjoitetaan vahvennetuin suuraakkosin (versaalilla) pistekoolla 15. Väliotsikot kirjoitetaan vahvennettuina pienaakkosilla (gemenalla) pistekoolla 12. Teksti
tasataan molemmista reunoista. Sekä sivuettä ylä- ja alamarginaaliksi jätetään n. 3
cm. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä
rivillä.
Sivunumerointi aloitetaan varsinaisen
tekstin toiselta sivulta (siis ensimmäinen

sivu ilman sivunumeroa). Sivunumerot
merkitään ylämarginaaliin sivun keskikohtaan. Vaihtoehtoisesti parittomat numerot
on mahdollista merkitä sivun oikeaan laitaan ja parilliset vasempaan laitaan.
Kieliasuun ja oikeakielisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Virkkeiden ja
kappaleiden tulee olla lyhyitä ja selkeitä;
vierasperäisiä sanoja tulee välttää, mikäli
suomenkielisiä vastineita on olemassa.
Lyhenteitä on mahdollisuuksien mukaan
vältettävä. Jos niitä käytetään, vain tavallisimmat lyhenteet voi jättää selittämättä.
Muutoin sana tulee kirjoittaa ensimmäistä
kertaa esiintyessään kokonaisena ja sen
perään sulkeisiin lyhenne, jota kirjoituksessa myöhemmin käytetään.
Tekstiviitteet ja kirjallisuusluettelo
Julkaisusarjan viitejärjestelmä on siirtynyt
1.4.2014 käyttämään ICMJE:n suosittelemaa Vancouver-järjestelmää. Kirjallisuusviitteet merkitään tekstiin sulkeissa olevin
numeroin esiintymisjärjestyksessä (1,2) ja
luetteloidaan numerojärjestyksessä tekstin
loppuun.
Viitteiden ja kirjallisuusluettelon osalta
noudatetaan Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimin ohjeita, jotka löytyvät internetistä.
Audiovisuaalisiin lähteisiin viitatessa sovelletaan samoja yleisperiaatteita kuin painettujen lähteidenkin. Sulkeisiin merkitään
tekijä(i)n sukunimi ja vuosiluku. Tekijäksi
katsotaan käsikirjoituksen laatija tai ohjaaja/tuottaja.
Kirjallisuusluettelon tulee sisältää kaikki
tekstissä mainitut viitteet ja vain ne. Kirjallisuusluettelo kirjoitetaan rivivälillä 1. Jos
tekijöitä on enemmän kuin kuusi, otetaan
mukaan vain kolme ensimmäistä ja muiden
osalta merkitään ym. Kunkin viitteen loppuun merkitään piste.
Milloin lähteeseen merkitään sekä painotalon että painopaikan nimi, erotetaan nämä

toisistaan pilkulla. Lehtien nimien lyhenteissä noudatetaan Index Medicus - järjestelmää ja lähteiden merkitsemistavassa
Vancouver-järjestelmää.
Kirjallisuuden referoinnissa tulisi suosia
kotimaisia tai sellaisia ulkomaisia julkaisusarjoja, jotka lukija voi helposti tavoittaa.
Liian monien viitteiden välttämiseksi voidaan viitata yleisesti saatavilla oleviin yleiskatsauksiin tai vastaaviin. Lisäksi on hyvä
muistaa, että runsaslukuinen viittaus omiin
julkaisuihin voi ärsyttää lukijoita.
Viittaus julkaisemattomiin havaintoihin
mainitaan sulkeissa vain tekstiosassa. Jos
aineistoa ei ole (vielä) hyväksytty julkaistavaksi, viite pannaan muotoon: (Kati Kurkela, julkaisematon havainto tai tieto).
Jos tieto saatu puhelimitse esim. asiantuntijaa haastattelemalla, tällaiseen viitataan:
(Kati Kurkela, henkilökohtainen tiedonanto).
Nämä viitteet esiintyvät vain tekstissä, kirjallisuusluetteloon ei merkitä mitään.
Audiovisuaaliset elektronisessa muodossa olevat lähteet merkitään myös lähdeluetteloon. Merkitsemisessä käytetään samoja periaatteita kuin painetuista lähteistäkin. Lähdeviittauksella on seuraava yleisrakenne:
Tuottaja, johon kuuluu tekijän tai tekijäin
sukunimi ja etunimen alkukirjain. (piste)
Laitoksen ja yksikön nimi: (kaksoispiste)
Tuotteen tai teoksen nimi, (pilkku) tyyppi
(esim. video tai CD-ROM), (pilkku) dokumentin saatavuustiedot, (pilkku) Paikkakunta ja dokumentin valmistumisvuosi.
(piste)
Esimerkki merkitsemistavasta:
Bhattarai N. UNICEF, RT-office: Healthy
Life in Poverty, video, UNICEF Press Centre, Kathmandu 2013.
Lisätietoja elektronisten lähteiden merkitsemisestä lähdeluetteloon ja käytöstä löy-

tyy tietoa internetistä.

Muita ohjeita
Taulukon on oltava ymmärrettävä ilman
artikkelitekstin samanaikaista lukemista,
eikä siihen pidä sisällyttää tekstissä selostettuja asioita. Samaa asiaa ei esitetä sekä
kuvana että taulukkona. Taulukossa oleva
teksti kirjoitetaan vaakasuoraan. Mittayksiköt merkitään mieluiten sulkeisiin sarakkeen tai rivin selitystekstin yhteyteen. Mahdollisesti tarvittavat alaviitteet merkitään
arabialaisin numeroin. Isot monisarakkeiset
tai -riviset taulukot sijoitetaan mieluummin
julkaisun liitteeksi. Taulukkoihin on laadittava otsikkoteksti.
Kuvia, piirroksia tai graafisia diagrammeja voidaan käyttää täydentämään tekstiä. Myös värikuvia voidaan käyttää, mutta
silloin on otettava kustannusseikat huomioon. Kuvaukset on suoritettava siten, ettei
kuvista ole tunnistettavissa potilaita paitsi,
jos on saatu kirjallinen lupa kuvan julkaisemiseen.
Kaikissa kuvallisissa esityksissä tulee olla
joko kuvateksti tai otsikko. Kuvat, kuviot ja
taulukot on numeroitava, mikäli niihin viitataan tekstissä.
Kustannuksista vastaa julkaisun tekijä
(työyksikkö, tulosyksikkö tai yksityinen
henkilö). Julkaisusarjaa toimitetaan omakustannusperiaatteella, eli tekijältä peritään
monistus- ja kansituskulut. Julkaisun kuvailulehdellä on laskettu ko. julkaisun kappalehinta, joka sisältää postitus- ja käsittelykulut. Jos julkaisun tekijä myy tuotettaan
ulkopuolisille, ostajalta tulee periä lakisääteinen arvonlisävero (10 %).
Audiovisuaalisista tuotteista saa kopion
maksua vastaan KYSin AV-yksiköstä. Niitä
ei lainata. Myyntihinnan määrittelee tuottaja
(tekijä, klinikka tai muu yksikkö). Lähtökohtana on omakustannushinta, johon lisätään
kopiointikulut ja tuottajan määrittelemä koh-

tuullinen kate tuotteen valmistuskustannusten peittämiseksi. Tuotetta myytäessä kuntayhtymän ulkopuolisille hintaan lisätään
arvonlisävero (24 %).
Audiovisuaalisten tuotteiden ostajille ei
aseteta rajoituksia. Audiovisuaalisten tuotteiden omistajuus ja tekijänoikeus on KYSillä. Tuotteiden kopiointi ja jälleenmyynti
on kielletty ilman tuottajan lupaa. Luvan voi
myöntää tarvittaessa tuottaja.
Audiovisuaalisen tuotteen teknisenä laatuvaatimuksena on, että tuote on editoitu ja
se täyttää yleisesti hyväksytyt julkisuuskriteerit. Sisällölliset vaatimukset ovat samat
kuin painotuotteillakin (Raportit, Selvitykset). Toimituskunta hyväksyy myös audiovisuaaliset tuotteet julkaisusarjaan.

Julkaisukanavat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisut
julkaistaan sekä kirjamuotoisena (B5koossa) että KYSin intranetissä. Alkuperäistutkimukset julkaistaan myös internetissä. Erityisin perustein myös muihin julkaisulajeihin kuuluvia julkaisuja voidaan toimituskunnan päätöksellä liittää internetiin.
Mikäli internetiin liitettävässä julkaisussa
käytetään kuva-aineistoa, kuvat on muokattava kuvakokoa muuttamalla nettikäyttöön sopiviksi, jotta julkaisu avautuu kohtuuajassa. Yleinen näytön resoluutio on
1280 x 1024 pikseliä (leveys x korkeus).
Nettisivulle riittää useimmiten 500 pikselin
levyinen kuva.
Toimitus huolehtii julkaisujen liittämisestä
intranetiin ja internetiin. Julkaisusarjassa
ilmestyneet kaikki julkaisut yhteystietoineen
löytyvät julkaisuluettelosta.
Kirjamuotoisten julkaisujen jakelusta vastaa julkaisun tekijä siltä osin, mikä ylittää
toimituksen tarpeen (toimitus 10 kpl, tietyt
kirjastot 12 kpl, eli yhteensä 22 kpl). Painoksen minimimäärä on 50 kpl.

HUOMIO! Henkreikä-lehteen laaditaan
uusista julkaisuista lyhyt esite. Tätä varten
julkaisun tekijän tai vastuuhenkilön tulee
lähettää Henkreiän toimitukseen Mirja Ekille noin 100 sanan pituinen artikkeli julkaisun keskeisestä sisällöstä tai sen tuloksista. Artikkelissa tulee mainita julkaisun nimi,
tekijä ja julkaisun tilausosoite.

