
Tiedote kypsyysnäytteenä 
 

Tiedotteen pituus on 3 500–4 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoita teksti hyvällä asiatyylillä ko-

konaisin virkkein. Laadi teksti laajalle kohderyhmälle. Vältä erikoisterminologiaa ja selitä käyttä-

mäsi termit tai lyhenteet. Tiedotteessa ei käytetä kuvia, kuvioita, taulukoita eikä luetelmia. 

Mieti, mitkä ovat opinnäytetyösi tärkeimmät tulokset ja keskity niiden esittelemiseen. Huomaa, 

että tiedote ei ole sama kuin tiivistelmä opinnäytetyöstä. Pohdi, mikä lukijoita opinnäytetyössäsi 

kiinnostaa tai koskettaa. Mikä siinä on uutta ja ajankohtaista? Mikä on vaikuttavaa? Suunnittele 

tiedotteesi siten, että se esittää asiat tärkeysjärjestyksessä. Tiedotteen rakenne on esitetty kuviossa 

1. 

 

 

KUVIO 1. Tiedotteen rakennemalli 

Kirjoita ensimmäiseen kappaleeseen tiiviisti opinnäytetyösi olennaisimmat asiat. Muotoile aloi-

tus käyttäen apuna kysymyksiä mitä, missä ja kuka teki sekä kuvaile, mitkä ovat työn keskeisimmät 

tulokset. Voit aloittaa tärkeimmällä tuloksella, esimerkiksi: Omakotitaloon sopiva aurinkosähkö-

järjestelmä on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti itsenäisen saarekejärjestelmän avulla. 

Tämä tulos kävi ilmi Tampereen ammattikorkeakoulun tietotekniikan opiskelija N.N:n opinnäyte-

työstä…/ Tutkimuksen mukaan… (keskeisin tulos ja merkitys). Älä kirjoita minä-muodossa, vaan 

objektiivisesti, ulkopuolisen kertojan näkökulmasta. 

Esittele seuraavissa kappaleissa tuloksia laajemmin. Kerro esimerkiksi työsi toteutustavasta ja esitä 

mahdollisia taustatietoja. Vastaa kysymyksiin miten ja miksi. Tuo esiin, miten tuloksia voidaan 

käyttää tai hyödyntää. Helpota lukijan tehtävää: jaksota tekstisi riittävän lyhyiksi kap-paleiksi, jotta 

asiasisältö välittyy vaivatta. 

Sisällytä otsikkoon opinnäytetyösi tärkein anti. Muotoile otsikko iskeväksi ja napakaksi, esimer-

kiksi: Kustannussäästöjä aurinkosähkön hyödyntämisestä omakotitalossa. Huomaa, että opinnäy-

tetyön otsikko ei sovellu muokkaamatta tiedotteen otsikoksi. 

Kirjaa tekstisi loppuun lisätiedot-kohtaan opinnäytetyön tiedot sekä omat tietosi (nimi, koulutus-

ohjelma, suuntautumispolku, amk) ja sähköpostiosoitteesi seuraavasti:  
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Jos olet tehnyt opinnäytetyön parityönä toisen opiskelijan kanssa, kirjaa molempien tekijöiden tie-

dot.  

 

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

tiasteikkona on hyväksytty/hylätty. 

 

Hyväksytyn kypsyysnäytteen ominaispiirteitä 
 

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

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

Kappalejako on tarkoituksenmukainen ja looginen sekä selkeästi osoitettu tyhjää riviä käyttäen 

tekstiä sisentämättä. Teksti muodostaa itsenäisesti ymmärrettävän, selkeän ja johdonmukaisen ko-

konaisuuden. 

Virke- ja lauserakenteet ovat monipuolisia ja sujuvia: kirjoittaja hallitsee pää- ja sivulauseiden, 

lauseenvastikkeiden ja sanajärjestyksen luontevan käytön. Kypsyysnäytteen kieli on viimeisteltyä 

ja melko virheetöntä. Kirjoittaja osoittaa hallitsevansa oikean tavan kirjoittaa välimerkit, yhdyssa-

nat, ison ja pienen alkukirjaimen, numerot, lyhenteet ja muut merkit. Hän osaa välttää puhekielisiä 

ilmauksia, häiritsevää sanatoistoa, substantiivityyliä ja muuta kapulakielisyyttä. 

 

Hylätyn kypsyysnäytteen ominaispiirteitä 
 

- Sisällössä on merkittäviä virheitä tai puutteita. 

- Teksti ei noudata tehtävänannossa määritellyn tekstilajin vaatimuksia (tiedote tai artikkeli). 

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

tuu kokonaan. 

- Tekstin rakenne on hajanainen, ja kokonaiskuvan muodostaminen käsitellystä asiasta on 

tekstin perusteella vaikeaa tai mahdotonta. Kappalejako on rikkonainen tai epälooginen, 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 lauserakenteet). 

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

luissa tai merkitsemistavoissa: välimerkit, yhdyssanat, iso ja pieni alkukirjain, numerot, 

lyhenteet ja muut merkit, viittaussuhteet, kongruenssi, rektio ja lauseenvastikkeiden käyttö. 

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

sanat - vähentävät ammatillista uskottavuutta. 

- Substantiivityyli ja muu kapulakielisyys vaikeuttavat tekstin ymmärtämistä. 
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