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JULKAISUN TUOTTAMINEN

-

Mitä
Miksi
Kenelle
Miten

Valinnat
Rajaukset
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MITÄ

Julkaisun teema, sisältö:

Tieteelliset julkaisut: väite, teesi

Ammattikorkeakoulu:
- työelämäläheisyys
- tulokset, käytettävyys, hyödynnettävyys



Metropolia Ammattikorkeakoulu 53.2.2011 Liisa Salo

MIKSI

Tiedon ja tulosten välittäminen, levittäminen

Osaamisen esittäminen  

Toiminnan kehittäminen jne.

”Se mitä ei ole internetissä, sitä ei ole olemassa.”
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KENELLE

Tiedeyhteisö (traditionaalinen)

Rahoittajat (hankeraportit)

Työelämä, muut korkeakoulut (Metropolia-sarjat)
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MITEN

Julkaisukanava: kohderyhmän valinta vaikuttaa 
myös kanavan valintaan

AMK-kontekstissa yleistä: 
Yhdessä kirjoittaminen:
- moniäänisyys
- näkökulmien ja sisällön rikkaus

Tulokset, toiminta, kehittäminen
keskiössä (vrt. hankeraportin kronologisuus tai
tieteellisen tutkimuksen IMRD)



KIRJOITTAMISEN PROSESSISTA

”Kirjoitin näin pitkän kirjeen, 
kun minulla ei ollut aikaa 
kirjoittaa lyhyempää.”

(Oscar Wilde)
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Julkaisu
Näkökulma
Maisema muuttuu 
riippuen siitä, mistä rannalta sitä katsoo.

Sisältö
Valinnat ja rajaukset

Viitekehys
Kuvaa, mihin yleisempään kontekstiin asia liittyy

Käsitteet
Viestivät kenelle

Rakenne 
Paljastaa sisällön eri osien painotuksen, vrt. sisällysluettelo

Tyyli
Tekniikka
Otsikot, teksti- ja lähdeviiteet jne.

Lukija on numero 1
Julkaisu tehdään hänelle (vrt. kohderyhmän valinta)



KÄYTÄNNÖSSÄ

Julkaisun otsikko ohjaa kirjoittamisen 
näkökulmaa: mistä kirjoitan, mitä jätän pois
Sisällysluettelo kertoo julkaisun rakenteen, 
sisällön ja painotukset
Takakannen teksti kertoo

- mistä julkaisu kertoo
- kenelle se on suunnattu
- viitekehyksen
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JULKAISUJEN SISÄLLÖLLISET 
PAINOPISTEALUEET 2011-2014

1 Työelämän kehittäminen ja monialaiset 
ratkaisut
Tähän kuuluvat julkaisut, joilla tuodaan 
näkyväksi ammattikorkeakoulun monialaisuutta 
hyödyntävää verkostoitumista ja kumppanuutta 
niin korkeakoulun sisällä kuin työelämän kanssa 
ja sen synnyttämää osaamista, ratkaisuja, 
toimintaa ja oivalluksia, jotka palvelevat ja 
kehittävät korkeakoulutusta ja työelämää.

”Haluttu kumppani”
”Osaamista ja osaavaa työvoimaa alueelle”
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…PAINOPIOSTEALUEEET

2 Oppiminen ja uudet oivallukset
Tähän kuuluvat julkaisut, joilla tehdään 
näkyväksi Metropolian pedagogista ja /tai 
opetuksen sisällöllistä osaamista ja vastataan 
sellaisten oppimista tukevien aineistojen 
kysyntään korkeakoulutuksessa ja työelämässä, 
jotka jäävät kaupallisten kustantajien 
katvealueeseen.

”Suomen paras opetus”
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…PAINOPISTEALUEET

3 Korkeakoulupolitiikka ja osaamisen 
johtaminen
Tähän kuuluvat julkaisut, joilla osallistutaan ja 
vaikutetaan ajankohtaiseen 
korkeakoulupoliittiseen keskusteluun ja tehdään 
näkyväksi Metropolian osaamista, toimintaa ja 
hyviä käytänteitä osaamisen johtamisen ja 
työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

”Haluttu kumppani”

”Suomen paras työpaikka korkeakoulusektorilla”
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METROPOLIAN JULKAISUSARJAT
Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen

Metropolian julkaisusarjat ovat 
keskeinen väylä 
ammattikorkeakouluyhteisössä 
syntyvän tiedon, osaamisen ja uusien 
oivallusten näkyväksi tekemiseen ja 
levittämiseen.

Julkaisemisen lähtökohtana on 
ammattikorkeakoulun laadukas 
opetus sekä tutkimus-, kehittämis- ja  
innovaatiotoiminta.

Sarjat uudistumassa.
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Julkaisemisen prosessiJulkaisemisen prosessi

Valinta

Julkaisupäätös

Sopimus
julkaisemisesta

Julkaisukanava

Paino

WWW-sivut

Esitysmateriaali

Sisällön
tuottaminen ja 

valmistelu 
julkaisu-

kanavaan

Käsikirjoitus /
muu aineisto 

Kielentarkistus/
muu viimeistely

Muokkaus
julkaisukanavaan

Markkinointi
ja myynti

Markkinointi 

Myynti

Jakelu

Sisällön
kuvailu,

metatiedot

Esitys

Julkaisuesitys
ja markkinointi-

suunnitelma

JULKAISU-
TOIMIKUNTA

>>
Asiantuntija-

arvio

Ideasta julkaisuksi

*Henkilöstö * Koulutusohjelmat * Klusterit

Viestintäpalvelut
Koordinointi ja kehittäminen

Julkaisun
tekijä(t)

Hankkeet:
kirjoitus-

ja julkaisu-
suunnitelma

Asiakas



Käy katsomassa
www.metropolia.fi/palvelut/julkaisutoiminta/
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Työkaluja
Kirjoituspohja + ohjeet
Käsikirjoittajan ohjeet
www.metropolia.fi/palvelut/julkaisutoiminta



KIITOS

www.metropolia.fi/julkaisut
liisa.salo@metropolia.fi


