YAMK-KOULUTUSTEN MEDIATIEDOTTEEN OHJE
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Ammattikorkeakouluja
koskevassa asetuksessa (1129/18.12.2014, 8§) todetaan: ”Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava
opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.
Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua
kielitaitoa.”
Kypsyysnäyte laaditaan mediatiedotteena, joka on maksimissaan 3000 merkkiä (ilman välilyöntejä), rivivälillä 1 ja
kirjaisinkoko 12. Lapin AMKin viestintäpalvelu voi välittää mediatiedotteen valituille tiedotusvälineille joko sellaisenaan
julkaistavaksi tai laajempaa uutisjuttua varten. Tiedote voidaan myös julkaista sellaisenaan tai editoituna Lapin AMKin
www-sivuilla.
Kypsyysnäytteen avulla opiskelija osoittaa kykynsä tiedottaa eri kohderyhmille kirjallisesti kehittämistyönsä tuloksista
ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Tiedotteen alussa opiskelija kuvaa lukijalle opinnäytetyön tarkoituksen ja
päätulokset sekä millaista uutta tietoa opinnäytetyö toi esille ja mihin tietoa voidaan soveltaa. Tiedotteen laatijan on
hyvä kuvata lukijalle myös sitä millä aloilla tai missä tilanteissa saatua tietoa voidaan käyttää hyväksi. Tiedotteen
lopussa opiskelija esittää millaisia johtopäätöksiä opinnäytetyön/tutkimuksen tulosten perusteella voidaan tehdä.
Mediatiedotteen laadinnassa on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
• Otsikko kertoo mahdollisimman lyhyesti ja konkreettisesti sen, mitä tiedote käsittelee. Otsikko määrittelee tiedotteesi
huomionarvon ja herättää lukijan mielenkiinnon. Usein otsikko ratkaisee sen, luetaanko tekstiä eteenpäin vai jätetäänkö
se kokonaan lukematta. Pääotsikkoon sopii aktiivimuotoinen lause, josta lukija ymmärtää nopeasti, kuka tekee ja mitä
tekee.
• Ingressiin tiivistetään tiedotteen tärkein ja painavin asia otsikkoa täydentäen. Ingressi on lyhyt kappale otsikon alla,
mutta se ei ole pakollinen, jos asiat esitetään varsinaisessa tekstissä oikeassa järjestyksessä. Kun tiedotteen
vastaanottaja on lukenut ingressin, hänen pitää jo ymmärtää, mistä on kyse.
• Leipäteksti eli tiedotteen varsinainen teksti tuo esiin tarkemmin ja laajemmin opinnäytetyössä selvitetyn tai kehitetyn
asian yksityiskohtia ja taustoja.
• Jäsentele tiedotteen sisältö loogisesti kappaleisiin. Aloita tärkeimmästä asiasta. Kirjoita yksi pääasia yhteen
kappaleeseen. Kerro pääasia jo kappaleen ensimmäisessä virkkeessä. Mediatiedotteessa voit käyttää 2–3 väliotsikkoa
rytmittämään tekstiäsi. Jos mediatiedotteeseen sisällytetään asiatuntijoiden lainauksia, ne erotetaan muusta tekstistä
lainausmerkeillä. Asiantuntijasta kerrotaan titteli, etu- ja sukunimi ja taustayhteisö.
Tiedotteen sävy on toteava ja uutismainen, asia edellä etenevä. Tekstin on oltava selkeää, helppolukuista ja hyvää
yleiskieltä.
Lisätietojen antajan yhteystiedot merkitään mediatiedotteen loppuun. Kerro mahdollisia yhteydenottoja varten nimesi,
puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Tarkistuta tiedotteen sisältö opinnäytetyön toimeksiantajalla. On
tärkeää, että toimeksiantaja saa itse määritellä sen, missä laajuudessa se haluaa yrityksensä/organisaationsa asioita
julkisuuteen.
Ammattikorkeakoulun verkkosivulla julkaistaan tiedotteen mukana vähintään yksi aihetta havainnollistava kuva. Voit
ehdottaa kuvaa tai kuviota, johon sinulla on tekijänoikeudet tai kuvaajan lupa. Kuvista tunnistettavilta henkilöitä on hyvä
varmistaa, että kuvan julkaiseminen tässä yhteydessä sopii heille.

