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Työterveyslääkäri-lehteä
julkaisee Suomen Työterveyslääkäriyhdistys. Lehti ilmestyy
neljä kertaa vuodessa. Lukijatutkimusten mukaan Työterveyslääkärilehtiä säilytetään pitkään
ja artikkeleihin palataan
toistuvastikin.

Lehti ilmestyy
neljä kertaa
vuodessa.

Lehti on ammatillinen,
perusteltuihin näkemyksiin ja
tutkimusnäyttöön perustuva
julkaisu, joka on myös työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tenttilehti.

Hyvä mainosarvo.
Lehteä luetaan laajasti
työterveyslääkärien
keskuudessa.

Lehden jokainen numero on
teemoitettu. Yleisen teeman
lisäksi lehti sisältää lääketieteellisiä aiheita, työterveyslääkäreiden työhön liittyviä
artikkeleita, henkilökohtaisia
kannanottoja.

Lukijoidensa
arvostama
lehti.

2019

Ilmoituskoot ja hinnat
Lehden koko 210 x 280 mm. (Kaikki ilmoitukset 4-väri).
HUOM! Varmistat tekstien näkymisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita tärkeitä asioita (esim. logoja)
10 mm lähemmäksi ilmoituksen ulkoreunaa.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n lehti

Etusivu
200 x 210 mm
I-KANSI
4 200 €

1/1 kokosivu
210 x 280 mm
+ 3 mm
leikkuuvara
2 600 €

Takasivu
IV-KANSI
210 x 250 mm
+ 3 mm
leikkuuvara

II-KANSI
3 200 €

3 400 €

Koossa huomioitu
30 mm postitusvara.

III-KANSI
2 900 €

1/3 sivua pysty
70 x 280 mm
+ 3 mm
leikkuuvara
tai
marginaaliin
60 x 255 mm

1/4 sivua vaaka
210 x 65 mm
+ 3 mm
leikkuuvara
tai
marginaaliin
175 x 60 mm

1/4 sivua pysty
100 x 135 mm
+ 3 mm
leikkuuvara
tai
marginaaliin
85 x 125 mm

1 300 €

1 100 €

1 100 €

1/2 sivua vaaka
210 x 135 mm
+ 3 mm
leikkuuvara
tai
marginaaliin
175 x 125 mm

1/2 sivua pysty
100 x 280 mm
+ 3 mm
leikkuuvara
tai
marginaaliin
85 x 255 mm

1 650 €

1 650 €

SISÄLLYSLUETTELO,
PÄÄTOIMITTAJAN
ja PUHEENJOHTAJAN
palstan viereiset sivut
sekä 3. sivu 3 000 €
(kokosivu 210 x 280 mm).
Irtoliite, 3 900 €
+ alv 24 % lisätään hintoihin.

ILMOITUSMARKKINOINTI JA AINEISTON TOIMITUS
Juha Halminen
Puhelin +358 50 592 2722
Sähköposti: juha.halminen@kolumbus.fi
Painokelpoinen PDF-tiedosto
(4-väri, CMYK, 300 dpi)

+ 3 mm
leikkuuvara

Lehden koko 210 x 280 mm
Sidonta Liimasidottu
Leikkuuvara 3 mm
Painomenetelmä Offset
Rasteritieheys 60 linjaa/cm
Aineistovaatimus Painokelpoinen pdf,
CMYK-värit, 300 dpi
Paperi kansi CyclusPrint 150 g,
sisus Vivid 80 g
Painopaikka Plus Digital Oy
Painon yhteyshenkilö Mikko Kallioranta,
mikko.kallioranta@ppd.fi
ISSN-numero 0780-2218

Yleistä tietoa

Julkaisija Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry
Finlands Företagsläkarförening rf
Päätoimittaja Saara Taponen, LT, työterveyshuollon
erikoislääkäri, Valmet Työterveys,
Lentokentänkatu 11, 33101 Tampere,
puh. 050 477 5456, saara.taponen@gmail.com
Toimituksen osoite Toiminnanjohtaja Anne Ylijoki
Toimistopalvelut
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry
c/o Lääkäriliitto 7 krs, Mäkelänkatu 2, 00500 Hki
toimisto@stly.fi
puh. +358 50 500 3711

Ilmoitukset ja aineiston toimitus
/ vuosisopimusneuvottelut
Juha Halminen, +358 50 592 2722,
juha.halminen@kolumbus.fi

*

Lehden ulkoasu
Viestintätoimisto Jokiranta Oy,
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku,
Painosmäärä 1/2022 2000 kpl, 2/2022 6500 kpl,
3/2022 8500 kpl, 4/2022 2000 kpl.
Jakelu: Työterveyslääkäreille ja viimeistä vuotta
opiskeville lääketieteen kandidaateille. Lehden
2/2022 laajennettu jakelu myös yleislääkäreille,
lehden 3/2022 suurjakelu edellisten lisäksi myös
työterveyshuollon konsultteina toimiville erikoislääkäreille, kuten kirurgeille, sisätautilääkäreille,
neurologeille, gynekologeille, psykiatreille ja
keuhkolääkäreille.
Maksun saaja
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry,
Nordea Pankki Suomi Oyj,
IBAN FI 1521001800003538,SWIFT NDEAFIHH
Y-tunnus 0221173-3
Ilmoitusten peruuttaminen
Ennen sisäänjättöpäivää. Mikäli peruuttaminen
tapahtuu aineiston sisäänjättöpäivän jälkeen,
veloitamme aiheutuneina kustannuksina 20 %
ilmoitustilan hinnasta.
Reklamaatiot 14 vuorokauden kuluessa lehden
ilmestymisestä kirjallisesti.

TEEMAT ja AIKATAULU 2022
IlmoitusLehden
1/2022
aineistot/
ilmestymis2019

Tekniset tiedot

Taitto
päivä
JUHLANUMERO / KIRKKAIN SILMIN
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys vietti
3.2.
7.3.
75-vuotisjuhliaan loppuvuodesta 2021 ja
sen kunniaksi vuoden 2022 ensimmäinen
numero on juhlallinen. Muistellaan menneitä eli työelämän ja työterveyshuollon
historiaa ja suunnataan katse kirkkaana tulevaan! Kerrataan silmätauteja, näköön
vaikuttavia vaivoja, kaihikirurgiaa, silmätippojen tarvetta ja mitä kaikkea silmänpohjista voikaan tutkimuksella havaita.
Jakelu 2000 kpl, työterveyslääkärit ja viimeisen vuoden
lääketieteen kandidaatit

2/2022

13.4.

3/2022

8.9.

4/2022

10.11.

16.5.

TYÖSUHDE JA TERVEYS / TULEHDUSTAKO?
+ LISÄLEHTENÄ MONIAMMATILLINEN
YHTEISTYÖ
Sairauspoissaolojen problematiikkaa ja työsuhteen juridiikkaa työterveyslääkärille. Vihapuhe ja työkyky. Tulehduksellisten tautien uusimmat tuulet:
reumataudeista ja viheliäisistä vatsavaivoista, milloin on kyseessä IBD,
milloin IBS?
Erillinen lisälehti moniammatillisesta yhteistyöstä, joka jaetaan myös
työterveyshoitajille, työterveyspsykologeille ja ja työfysioterapeuteille.
Jakelu 6500 kpl, työterveyslääkärit, yleislääkärit ja viimeistä vuotta
opiskelevat lääketieteen kandidaatit

10.10.

KULTTUURILEHTI / TANSSII TAUTIEN
KANSSA
Muusikon, näyttelijän tai tanssijan työkyky. Mitä erityispiirteitä on kulttuurialan
työterveyshuollossa? Elämä on tanssimista tautien kanssa – miten vaikuttavat
naistentaudit tai sellaiset intiimit vaivat kuin virtsankarkailu työkykyyn?
Migreenin kanssakin on tanssin jatkuttava, mutta miten?
Syöpään sairastuneen työhön paluun tuki.
Diabetes ja työllisyys.
Suurjakelu 8500 kpl, työterveyslääkärit, yleislääkärit, konsulttierikoisalat
kuten sisätautilääkärit, kirurgit, gynekologit, neurologit ja keuhkolääkärit
sekä viimeisen vuoden lääketieteen opiskelijat.

13.12.

TYÖHYGIENIA / YRITYSYHTEISTYÖTÄ
SUURELLA SYDÄMELLÄ
Back to basics. Mitä työterveyslääkärin tulee ymmärtää työhygieniasta.
Kun työpaikalla pölisee jauhopöly, mitä terveyshaittaa siitä voi olla?
Yritysyhteistyötä pienten, paljon altisteita sisältävien yritysten kanssa ja
suurten yritysten, joilla on oma, integroitu työterveyshuolto.
Miten voivat yötyötä tekevän sydän ja verisuonet? Sepelvaltimotautipotilaan
työhön paluu, mitä tulee huomioida?
Jakelu 2000 kpl, työterveyslääkärit ja viimeistä vuotta opiskelevat
lääketieteen kandidaatit

*

Varmista näkyvyytesi ja varaa ilmoitustila.

Lehden tausta ja tarkoitus
Työterveyslääkäri-lehteä julkaisee Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry (STLY), joka on työterveyshuollossa toimivien lääkäreiden
aatteellinen yhdistys. Yhdistykseen kuuluu noin 1 550 jäsentä. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1983 työterveyshuollossa arvostettuna
tiedonsaantikanavana. Lehdellä on tenttilehden status.
Lehden tavanomainen painosmäärä on 2 000, mutta vuonna 2022 tehdään laajennettu jakelu numerosta 2/2022 yleislääkäreille (6500 kpl)
ja numerosta 3/2022 edellisten lisäksi myös työterveyshuollon konsultteina toimiville erikoislääkäreille, kuten kirurgeille, sisätautilääkäreille,
gynekologeille, psykiatreille ja keuhkolääkäreille. Tavoitteena on lisätä työterveyshuollon näkyvyyttä muille erikoisaloille,
muiden erikoisalojen ymmärrystä työterveyshuollosta, ja yhteistyötä eri erikoisalojen välillä. Lehden 2/2022 erillinen
moniammatillisen teeman lisälehti jaetaan myös työterveyshoitajille, työfysioterapeuteille ja työterveyspsykologeille.

