
Artikkeliluonnos kypsyysnäytteenä  

Artikkeliluonnoksen kirjoittamisesta kypsyysnäytteenä sovitaan etukäteen ohjaajan kanssa. 

Ohjaaja tarkastaa kypsyysnäytteen asiasisällön ja asianomaisen kielen opettaja kieliasun. Ar-

viointiasteikkona on hyväksytty/hylätty. 

Artikkeliluonnos kypsyysnäytteenä on opinnäytetyöhön perustuva asiatyylinen kirjoitus, joka 

voidaan julkaista jossakin ammattijulkaisussa, aikakauslehdessä tai kokoomateoksessa. Artik-

keliluonnoksen pituus on 4 000–7 000 merkkiä välilyönteineen. Teksti kirjoitetaan hyvällä 

asiatyylillä kokonaisin virkkein. Kirjoitustilanteessa ei ole mukana aineistoja. Artikkelin teks-

tilaji, muoto, tyyli ja asioiden käsittelytapa vaihtelevat sen mukaan, missä artikkeli julkais-

taan ja keitä on ajateltu lukijoiksi. Tutustu hyvissä ajoin julkaisukanavan kirjoitusohjeisiin. 

Tieteelliset artikkelit välittävät asiantuntijatietoa alan ammattilaisille. Tieteellisessä julkai-

sussa julkaistavan artikkelin sisällön on täytettävä tieteelliset normit: sisältö perustuu tieteelli-

seen tutkimukseen, lähteistä saatu tieto osoitetaan tekstiviittein ja artikkelin lopussa on lähde-

luettelo. Tieteellisiltä artikkeleilta edellytetään vertaisarviointia eli sitä, että saman alan tutki-

jat tarkastavat artikkelin ennen sen julkaisua. Yleistajuisempi asiantuntija-artikkeli sen si-

jaan välittää ammattialan tietoa laajemmalle lukijakunnalle. Suuremmalle yleisölle suunna-

tuissa asiantuntija-artikkeleissa ei käytetä esimerkiksi erikoissanastoa ja sisällössä keskitytään 

yleisesti kiinnostavien ja laajasti käytettävien tulosten esittelyyn tutkimuksen lähtökohtien ja 

vaiheiden jäädessä vähemmälle.  

Artikkelin tarkoitus on kertoa kohdeyleisölle opinnäytetyön tuottamista tuloksista ja johto-

päätöksistä. Artikkelin tulee olla itsenäinen kokonaisuus, jonka sisällön ymmärtäminen ei 

vaadi opinnäytetyöhön tutustumista. Kirjoita oletetuille lukijoillesi selkeästi, täsmällisesti ja 

havainnollisesti. Arvioi, mitä lukijasi tietävät aiheesta jo ennestään ja mikä heitä erityisesti 

kiinnostaa.  

Muotoile artikkelille mielenkiintoa herättävä ja puhutteleva pääotsikko. Pääotsikko voi esim. 

tiivistää artikkelin tärkeimmän viestin, tai se voi todeta jotakin. Otsikon voi muotoilla myös 

kysymykseksi. Tiiviyden tavoitteesta huolimatta otsikon tulee olla informatiivinen niin, että 

se yksinäänkin kertoo jotakin olennaista käsiteltävästä aiheesta. Otsikko harvemmin pelkäs-

tään nimeää aihetta yhdellä tai kahdella sanalla. 

Käytä väliotsikoita jäsentämään artikkelin kokonaisuutta. Informatiiviset väliotsikot ovat pa-

rempi vaihtoehto kuin pelkät yksittäiset sanat. Parhaimmillaan pelkkä otsikoiden silmäilemi-

nen auttaa lukijaa hahmottamaan artikkelin sisällön pääkohtia. Hyvä otsikointi houkuttelee 

lukemaan koko tekstin. Käytä väliotsikoita harkiten: 2–4 väliotsikkoa 2–3 sivun mittaisessa 

artikkelissa. Kirjoita useampi kappale tekstiä yhden väliotsikon alle. 

Aloita teksti johdattelemalla lukija aiheeseen. Voit esimerkiksi kuvailla, mistä aiheessasi on 

kyse, miten se näyttäytyy alallasi tai laajemmin yhteiskunnassa, mihin aiempaan tutkimuk-

seen tai keskusteluun se liittyy ja miksi. Aloituksen tulee herättää mielenkiinto ja perustella 

aiheen merkittävyys ja asian käsittelyn tarpeellisuus. Älä aloita lauseella ”Tämä artikkeli kä-

sittelee…” tai ”Tässä artikkelissa käsittelen…” Jatka artikkelin yksityiskohtiin vasta aihee-

seen johdattelevan alun jälkeen. 



Aloita käsittelyosa kertomalla lyhyesti opinnäytetyösi tausta ja tavoitteet: Mihin ongelmaan, 

kysymykseen tai haasteeseen opinnäytetyössäsi pyrittiin löytämään ratkaisu? Miten ongelma 

tai kehittämistarve havaittiin? Mitä tavoitteita projektille/prosessille/kehittämishankkeelle 

jne. asetettiin? Kuinka kehitystyö käynnistettiin?  

Kuvaile toteutuksen eteneminen pääpiirteittäin, esimerkiksi: Mitä työssä on tehty? Miksi 

juuri näin toimittiin ja edettiin? Kauanko projekti/prosessi/kehittämishanke kesti?  

Keskity saavutettuihin tuloksiin ja niistä saataviin hyötyihin. Valitse julkaisukanavasi lukija-

kunnan mukaan jokin heitä kiinnostava, uusi tai merkityksellinen teema tai näkökulma ja tar-

kastele sitä. Korosta tai painota opinnäytetyössäsi syntynyttä tuoretta tietoa, havaintoja, oival-

luksia tms.  

Palkitse lukija kiinnostavalla lopetuksella. Yksinkertaisimmillaan se voi vastata alussa esittä-

määsi kysymykseen, tai se voi olla lyhyt yhteenveto artikkelin keskeisimmästä sisällöstä. Sen 

avulla lukija voi jäsentää ja arvioida artikkelin antia. Varmista, että tekstistä muodostuu yhte-

näinen, ehyt kokonaisuus. 

Julkaistavan artikkeliversion (erityisesti YAMK-opiskelijan kypsyysnäyte) asiasisältöä voi 

havainnollistaa kuvilla, kuvioilla ja taulukoilla. Nimeä ja otsikoi havainnollistavat elementit 

TAMKin Kirjallisen raportoinnin ohjeen mukaan. 

Kirjaa artikkelin loppuun opinnäytetyön tiedot sekä omat tietosi (nimi, tehtävänimike, asian-

tuntijuusalue ja sähköpostiosoite) seuraavasti: 

Opinnäytetyön tiedot: 

Teikäläinen, T. 2017. Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja toteutus omakotitaloon. Tie-

to- ja viestintätekniikan koulutus. Tietoliikenne. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäyte-

työ. 

Kirjoittajan (YAMK) tiedot: 

Nimi, tehtävänimike, asiantuntijuusalue, sähköpostiosoite ja mahdollisesti valokuva 

Kirjoittajan (AMK) tiedot: 

Nimi, sähköpostiosoite ja mahdollisesti valokuva 

 

 

Hyväksytyn kypsyysnäytteen ominaispiirteitä  
 

Teksti on riittävän laaja. Se on asiatyylinen ja vastaa niin pituudeltaan, otsikoinniltaan kuin 

rakenteeltaankin tehtävänannon mukaisen tekstilajin (joko tiedote tai artikkeli) vaatimuksia.   

 

Kappalejako on tarkoituksenmukainen ja looginen sekä selkeästi osoitettu tyhjää riviä käyt-

täen tekstiä sisentämättä. Teksti muodostaa itsenäisesti ymmärrettävän, selkeän ja johdonmu-

kaisen kokonaisuuden.  

 



Virke- ja lauserakenteet ovat monipuolisia ja sujuvia: kirjoittaja hallitsee pää- ja sivulausei-

den, lauseenvastikkeiden ja sanajärjestyksen luontevan käytön. Kypsyysnäytteen kieli on vii-

meisteltyä ja melko virheetöntä. Kirjoittaja osoittaa hallitsevansa oikean tavan kirjoittaa väli-

merkit, yhdyssanat, ison ja pienen alkukirjaimen, numerot, lyhenteet ja muut merkit. Hän 

osaa välttää puhekielisiä ilmauksia, häiritsevää sanatoistoa, substantiivityyliä ja muuta kapu-

lakielisyyttä. 

 

 

Hylätyn kypsyysnäytteen ominaispiirteitä  

 
- Sisällössä on merkittäviä virheitä tai puutteita. 

- Teksti ei noudata tehtävänannossa määritellyn tekstilajin vaatimuksia (tiedote tai artik-

keli).  

- Otsikko ja sisältö eivät vastaa toisiaan, otsikko ei ole tekstilajin mukainen, tai otsikko 

puuttuu kokonaan.  

- Tekstin rakenne on hajanainen, ja kokonaiskuvan muodostaminen käsitellystä asiasta 

on tekstin perusteella vaikeaa tai mahdotonta. Kappalejako on rikkonainen tai epäloo-

ginen, tai sitä ei ole lainkaan.  

- Asiasisältöä ei voi ymmärtää ilman lisätietoa.  

- Virke- ja lauserakenteissa on paljon puutteita (esimerkiksi sivulause virkkeenä, liian 

pitkät virkkeet, sivulauseketjut, pelkkien päälauseiden käyttö tai ontuvat lauseraken-

teet). 

- Kielivirheitä on runsaasti (esimerkiksi tiedotteessa yli 15 esiintymää) seuraavissa muo-

toiluissa tai merkitsemistavoissa: välimerkit, yhdyssanat, iso ja pieni alkukirjain, nu-

merot, lyhenteet ja muut merkit, viittaussuhteet, kongruenssi, rektio ja lauseenvastik-

keiden käyttö.  

- Asiakielisyyteen kuulumattomat piirteet – esimerkiksi puhekielisyys sekä muoti- ja vie-

rassanat – vähentävät ammatillista uskottavuutta.  

- Substantiivityyli ja muu kapulakielisyys vaikeuttavat tekstin ymmärtämistä.  
 


