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AMMATTI- JA JÄRJESTÖLEHTI

Työterveyshoitaja-lehti julkaisee
työterveyshoitajan työhön liittyviä
tutkimustuloksia, artikkeleita
työterveyshuollon ajankohtaisista asioista,
edunvalvontaan ja järjestötoimintaan
liittyvistä asioista sekä juttuja
paikallisosastojen toiminnasta. Lehden
tavoitteena on tuoda uuttaa tietoa,
muiden kokemuksia, ideoita työn ja
työterveyshuollon kehittämiseksi ja virittää
kentällä keskustelua ajankohtaisista
asioista. Lukijoitamme ovat erilaisissa
tehtävissä toimivat työterveyshoitajat,
muut työterveyshuollon ammattihenkilöt
ja asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit
ja työterveyshuollon opiskelijat, opettajat,
kouluttajat ja tutkijat.

46. VUOSIKERTA
Yhteystiedot
Julkaisija
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry –
Finlands Företagshälsovårdareförbund rf
Mikonkatu 8 A, 8. krs
00100 Helsinki
www.tyoterveyshoitajat.fi
Päätoimittaja
Terhi Vesiluoma
puh. 0400-164 841
terhi.vesiluoma@gmail.com

Toimitussihteeri
Eila Leonoff
puh. 050-410 8636
eila.leonoff@tyoterveyshoitajat.fi
Painopaikka
Painotalo Plus Digital Oy
PL 80 (Ilmarisentie 7)
15101 Lahti
studio@ppd.fi
PAINOSMÄÄRÄ
2 500 kpl

ILMOITUSAINEISTON JÄTTÖPÄIVÄT
VUONNA 2021 JA LEHDEN ILMESTYMISPÄIVÄT
Numero
1
2
3
4

Aineiston jättöpäivä Ilmestymispäivä
11.1.			26.2.
12.4.			28.5.
16.8.			1.10.
11.10.			26.11.

Lehden koko 210 x 279

ILMOITUSKOOT, ILMOITUSHINNAT JA TOIMITUSEHDOT 1.1.2021 (ALV 0 %)
									
Kannet
takakansi
210 x 297
+ leikkuuvara 5 mm
		
2-kansi
210 x 297
+ leikkuuvara 5 mm
		
3-kansi
210 x 297
+ leikkuuvara 5 mm

mv
1 275 e 		
850 e 		
850 e 		

4-väri
1 665 e
1 100 e
1 100 e

Ilmoitukset
1/1

½ sivu vaaka ½ sivu pysty

185 x 255 (210 x 297)
+ leikkuuvara 5 mm

4-väri 650 €

mv
500 €

mv 500 €

mv
720 €

185 x 125 mm 90 x 255 mm

4-väri
380 €

mv 290 €

4-väri 240 €

mv
290 €

mv 185 €

4-väri 240 €
mv 185 €

4-väri
920 €

4-väri 380 €

4-väri
650 €

¼₈ sivu vaaka ¼₈ sivu pysty

¼ sivu vaaka ¼ sivu pysty

90 x 60 mm 42 x 125 mm

185 x 60 mm 90 x 125 mm

Aukeaman ja kokosivun ilmoituksissa voidaan käyttää myös marginaalit. (huom. + 3 mm leikkuuvarat)
Liite: enimmäiskoko 186 x 272 mm, 1 200 €. Muut liitevaihtoehdot sopimuksen mukaan. Kaikki liitteestä aiheutuvat kulut maksaa ilmoittaja.

ILMOITUSMYYNTI
Eila Leonoff
puh. 050-410 8636
eila.leonoff@tyoterveyshoitajat.fi
ILMOITUSAINEISTOJEN TOIMITUSOSOITE
toimisto@tyoterveyshoitajat.fi
AINEISTOVAATIMUS
Painovalmis tiedosto (pdf).
Kuvat korkearesoluutioisina (300 dpi).
Ilmoitushinnat edellyttävät painovalmista aineistoa.
Tarvittavasta lisätyöstä veloitetaan erikseen.
MAINOSTOIMISTOALENNUS
Mainos- ja mediatoimistoalennus -15 % bruttohinnoista.
(Ei koske lisävärimaksuja ja liiteilmoituksia)
ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN
Viimeistään ilmoitusaineiston jättöpäivänä.

TYÖTERVEYSHOITAJA
Työterveyshoitaja on työterveyshuollon
ammattihenkilö, joka on suorittanut
terveydenhoitajan tutkinnon ja vähintään 15
opintopisteen laajuisen työterveyshuollon
pätevöittävän koulutuksen. Työterveyshoitaja
toimii asiakasorganisaatioiden, työyhteisöjen ja
yksilöiden sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden
kanssa. Työtehtäviin kuuluu työyhteisöjen työ- ja
toimintakykyä edistävien toimintojen suunnittelu,
koordinointi, toteutus ja seuranta yhteistyössä
muiden työterveyshuollon ammattiryhmien,
asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Työterveyshoitajat voivat toimia työelämässä
myös hyvin erilaisissa työtehtävissä kuten
työkykykoordinaattoreina, asiakkuuspäällikköinä,
johtamis-, kehittämis-, koulutus- ja
projektitehtävissä.

REKLAMAATIOT
Kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa lehden ilmestyttyä
päätoimittajalle.
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry –
Finlands Företagshälsovårdareförbund rf

MAKSUEHDOT 14 pv netto
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