
YAMK, Opinnäytetyön arviointikriteerit (23.8.2021)

Arvioitava
asia

Kiitettävä 5 Erittäin hyvä 4 Hyvä 3 Tyydyttävä 2 Välttävä 1 Hylätty 0

Aiheen va-
linta ja ta-
voitteet
YAMK

Opiskelija osaa

-valita alalle ajankohtai-

sen, innovatiivisen ja

vaativan aiheen

-perustella ja rajata ai-

heen loogisesti ja selke-

ästi ajantasaiseen tie-

toon, tutkimukseen ja

alan kehitystarpeisiin

pohjautuen

-reflektoida aihetta syväl-

lisesti ja monipuolisesti

suhteessa alaansa

-asettaa selkeitä ja loogi-

sia tavoitteita kriittisesti

Opiskelija osaa

-valita alalle ajankohtai-

sen ja merkityksellisen

aiheen

-perustella ja rajata ai-

heen loogisesti ja sel-

keästi ottaen huomioon

aiemman tutkimustie-

don tai alan kehittämis-

tarpeet

-reflektoida aihetta mo-

nipuolisesti suhteessa

alaansa

Opiskelija osaa

- valita alalle hyvin so-

pivan aiheen

- perustella ja rajata

aiheen loogisesti ja

selkeästi

-asemoida aiheen

suhteessa alaansa

-asettaa selkeitä ta-

voitteita

Opiskelija osaa

-valita alaan liitty-

vän aiheen

- perustella ja ra-

jata aihetta

- asettaa aihee-

seen sopivia tavoit-

teita

Opiskelija osaa

-valita alaan liitty-

vän aiheen

-rajata aihetta

-kuvata tavoitteita

Opiskelija ei

ole saavut-

tanut hyväk-

syttävän ar-

vosanan

osaamista-

voitteita.



- asettaa selkeitä ja loo-

gisia tavoitteita

Tietoperusta
ja lähteiden
käyttö

Opiskelija osaa

- laatia opinnäytetyön ai-

heeseen ja tavoitteisiin

sekä käytettyihin mene-

telmiin nähden monipuo-

lisen, laaja-alaisen ja

ajankohtaisen tietoperus-

tan, jolla osoittaa asian-

tuntevaa perehtynei-

syyttä aiheeseen

- kriittisesti ja analyytti-

sesti soveltaa ja yhdistää

erilaisia tietolähteitä

-systemaattisesti hakea,

käyttää ja soveltaa moni-

puolisesti aiheeseen liit-

tyviä kansallisia ja kan-

sainvälisiä tutkimuksia,

Opiskelija osaa

- laatia opinnäytetyön

aiheeseen ja tavoittei-

siin sekä käytettyihin

menetelmiin nähden

monipuolisen ja ajan-

kohtaisen tietoperus-

tan, jolla osoittaa pe-

rehtyneisyyttä aihee-

seen

- kriittisesti ja analyytti-

sesti yhdistää erilaisia

tietolähteitä

-systemaattisesti ha-

kea, käyttää ja soveltaa

aiheeseen liittyviä kan-

sallisia ja kansainvälisiä

tutkimuksia, viimeisintä

Opiskelija osaa

-laatia opinnäytetyön

aiheeseen tarkoituk-

senmukaisen tietope-

rustan, jolla osoittaa

perehtymistä aihee-

seen

- yhdistää erilaisia tie-

tolähteitä

 -hakea, käyttää ja so-

veltaa aiheeseen liitty-

viä kansallisia ja kan-

sainvälisiä tutkimuksia

Opiskelija osaa

- laatia opinnäyte-

työhön tietoperus-

tan

-hakea, käyttää ja

yhdistää aiheeseen

liittyviä tietolähteitä

Opiskelija osaa

- laatia opinnäyte-

työhön tietoperus-

tan

 -hakea ja käyttää

tietolähteitä

Opiskelija ei

ole saavut-

tanut hyväk-

syttävän ar-

vosanan

osaamista-

voitteita.



viimeisintä tutkimustietoa

sekä muita asiantuntija-

tietoon perustuvia tieto-

lähteitä

- käyttää ja yhdistää kä-

sitteitä kattavasti ja joh-

donmukaisesti tuoden

selkeästi ja perustellen

esiin käsitteiden väliset

yhteydet

tutkimustietoa sekä

muita asiantuntijatie-

toon perustuvia tieto-

lähteitä

- käyttää ja yhdistää kä-

sitteitä johdonmukai-

sesti tuoden selkeästi

ja perustellen esiin kä-

sitteiden väliset yhtey-

det

ja muita asiantuntija-

tietoon perustuvia tie-

tolähteitä

- käyttää käsitteitä

johdonmukaisesti tuo-

den esiin käsitteiden

välisiä yhteyksiä

- käyttää aiheen

kannalta keskeisiä

käsitteitä

-käyttää aihee-

seen liittyviä kä-

sitteitä

Toteutus ja
menetelmät
YAMK

Opiskelija osaa

- valita opinnäytetyön ta-
voitteeseen sopivan lä-
hestymistavan ja/tai tutki-
mus/kehittämismenetel-
män sekä perustella kriit-
tisesti valintansa kirjalli-
suuden tai muiden oman
alansa tietolähteiden pe-
rusteella

-arvioida selkeästi ja pe-
rustellen käyttämänsä

Opiskelija osaa

-käyttää opinnäytetyön
tavoitteeseen sopivaa
lähestymistapaa ja/tai
tutkimus/kehittämisme-
netelmää sekä perus-
tella valintansa kirjalli-
suuden tai muiden
oman alansa tietoläh-
teiden perusteella

Opiskelija osaa

-käyttää valitse-
maansa lähestymista-
paa ja/tai tutkimus/ke-
hittämismenetelmää
sekä perustella valin-
tansa

Opiskelija osaa

-kuvata valitse-

mansa lähestymis-

tavan ja/tai tutki-

mus/kehittämisme-

netelmän

Opiskelija osaa

-kuvata valitse-

mansa menetel-

män

Opiskelija ei
ole saavut-
tanut hyväk-
syttävän ar-
vosanan
osaamista-
voitteita.



menetelmän soveltu-
vuutta

-perustellusti kerätä tai
tuottaa opinnäytetyön ta-
voitteeseen nähden kat-
tavan aineiston

-toteuttaa itsenäisesti, in-
novatiivisesti ja kriittisesti
suunnitelman mukaisen
opinnäytetyön

-analysoida aineiston pe-
rustellusti ja monipuoli-
sesti

-arvioida aineiston, ana-
lyysin ja tulosten luotetta-
vuutta perustellusti ja
kriittisesti

-arvioida selkeästi ja
perustellen käyttä-
mänsä menetelmän so-
veltuvuutta

-perustellusti kerätä tai
tuottaa opinnäytetyön
tavoitteeseen nähden
kattavan aineiston

-toteuttaa itsenäisesti ja
kriittisesti suunnitelman
mukaisen opinnäyte-
työn

-analysoida aineiston
perustellusti ja moni-
puolisesti

- arvioida aineiston,
analyysin ja tulosten
luotettavuutta perustel-
lusti

-arvioida käyttämänsä
menetelmän soveltu-
vuutta

-kerätä tai tuottaa
opinnäytetyön tavoit-
teeseen sopivan ai-
neiston

-toteuttaa itsenäisesti
suunnitelman mukai-
sen opinnäytetyön

-analysoida aineiston
perustellen

- arvioida aineiston,

analyysin ja tulosten

luotettavuutta

-kerätä tai tuottaa
aineiston

-toteuttaa suunni-
telman mukaisen
opinnäytetyön

-analysoida aineis-
ton

-tunnistaa luotetta-

vuuteen liittyviä te-

kijöitä

-kerätä tai tuottaa
aineistoa

-toteuttaa opin-
näytetyön

-analysoida ai-
neistoa



Tulokset,
johtopäätök-
set ja
niiden esit-
täminen
YAMK

Opiskelija osaa

-esittää tulokset ja johto-

päätökset havainnolli-

sesti, perustellusti ja sel-

keästi

- arvioida tuloksia ja joh-

topäätöksiä kriittisesti ja

perustellusti suhteessa

opinnäytetyön teoreetti-

seen tietoperustaan ja

tavoitteisiin sekä arvioida

tulosten yhteyksiä työelä-

män kehittämis- ja inno-

vaatiotoimintaan.

-esittää perustellen alaa

hyödyttäviä kehittämis- ja

jatkotutkimusehdotuksia

Opiskelija osaa

-esittää tulokset ja joh-

topäätökset havainnolli-

sesti ja perustellusti

-arvioida tuloksia ja joh-

topäätöksiä perustel-

lusti suhteessa opin-

näytetyön tavoitteisiin

ja  tietoperustaan

-esittää alaa hyödyttä-

viä kehittämis- ja/tai jat-

kotutkimusehdotuksia

Opiskelija osaa

-esittää tulokset ja

johtopäätökset perus-

tellen ne työelämäläh-

töisesti ja aineistope-

rustaisesti

-yhdistää tulokset ja

johtopäätökset opin-

näytetyön  tavoitteisiin

ja tietoperustaan

Opiskelija osaa

-esittää tulokset ja

johtopäätökset

-yhdistää opinnäy-

tetyön tuloksia ta-

voitteisiin

-esittää jatkotoi-

menpiteitä

Opiskelija osaa

-esittää tuloksia ja

johtopäätöksiä

-esittää jatkotoi-

menpiteitä

Opiskelija ei
ole saavut-
tanut hyväk-
sytyn arvo-
sanan osaa-
mistavoit-
teita.



-esittää kehittämis- ja

/tai jatkotutkimuseh-

dotuksia

Asiantunti-
juus ja opin-
näytetyö-
prosessi
YAMK

Opiskelija osaa

-arvioida opinnäytetyö-

prosessia kriittisesti, sy-

vällisesti, perustellusti ja

monipuolisesti

-systemaattisesti ja pe-

rustellusti ottaa huomi-

oon eettiset näkökohdat

opinnäytetyöprosessin

eri vaiheissa

- työskennellä tavoitteelli-

sesti, suunnitelmallisesti,

määrätietoisesti ja itse-

näisesti

Opiskelija osaa

-arvioida opinnäytepro-

sessia perustellusti ja

monipuolisesti

-perustellusti ottaa huo-

mioon eettiset näkö-

kohdat opinnäytetyö-

prosessin eri vaiheissa

- työskennellä tavoit-

teellisesti, suunnitel-

mallisesti ja itsenäisesti

- toimia sujuvasti ja ra-

kentavasti opinnäyte-

Opiskelija osaa

-arvioida opinnäyte-

työprosessia

perustellusti

-huomioida eettiset

näkökohdat opinnäy-

tetyöprosessin eri vai-

heissa

- työskennellä tavoit-

teellisesti ja itsenäi-

sesti

Opiskelija osaa

-arvioida opinnäy-

tetyöprosessia

-ottaa huomioon

opinnäytetyöpro-

sessiin liittyviä eet-

tisiä näkökohtia

- työskennellä ohja-

tusti kohti tavoit-

teita

- toimia asianmu-

kaisesti opinnäyte-

työprosessiin osal-

listuvien kanssa

Opiskelija osaa

-tuoda esiin näke-

myksiä opinnäy-

tetyöprosessista

-tunnistaa opin-

näytetyöproses-

siin liittyviä eetti-

siä näkökohtia

- työskennellä oh-

jatusti

- toimia opinnäy-

tetyöprosessiin

Opiskelija ei
ole saavut-
tanut hyväk-
sytyn arvo-
sanan osaa-
mistavoit-
teita.



- toimia sujuvasti ja ra-

kentavasti opinnäytetyö-

prosessiin osallistuvien

kanssa sekä tiedottaa

selkeästi opinnäytetyön

edistymisestä

työprosessiin osallistu-

vien kanssa sekä tie-

dottaa opinnäytetyön

edistymisestä

- toimia sujuvasti opin-

näytetyöprosessiin

osallistuvien kanssa

osallistuvien

kanssa

Raportointi
ja kieliasu
YAMK

Opiskelija osaa

- kirjoittaa opinnäyterapor-

tin, jonka rakenne on joh-

donmukainen ja tasapainoi-

nen

- kirjoittaa asiatyylistä

ja kieliasultaan lähes
virheetöntä tekstiä

- merkitä lähteet ja

viitteet virheettömästi

sekä viitata lähteisiin moni-

puolisesti

Opiskelija osaa

- kirjoittaa opinnäyterapor-

tin, jonka rakenne on joh-

donmukainen

- kirjoittaa asiatyylistä

ja kieliasultaan melko vir-
heetöntä tekstiä

- merkitä lähteet ja

viitteet lähes virheettö-

mästi sekä viitata lähtei-

siin melko monipuolisesti.

Opiskelija osaa

kirjoittaa opinnäytera-

portin, jonka rakenne on

pääsääntöisesti johdon-

mukainen

- kirjoittaa asiatyylistä

ja kieliasultaan melko
hyvää tekstiä

- merkitä lähteet ja

viitteet lähes virheettö-

mästi

Opiskelija osaa

kirjoittaa opinnäyte-

raportin, jonka raken-

teessa on johdonmu-

kaisuutta

- kirjoittaa melko

asiatyylistä tekstiä,
mutta kieliasussa on

virheitä

- merkitä lähteet ja

viitteet, mutta niissä

on jonkin verran

puutteita

Opiskelija osaa

kirjoittaa opinnäyte-

raportin, mutta ra-

kenne on puutteelli-

nen tai epälooginen

- kirjoittaa tekstiä,

mutta sen tyyli on
horjuvaa ja kieli-

asussa on run-

saasti virheitä

- merkitä lähteet ja

viitteet, mutta niissä

on puutteita

Opiskelija ei
ole saavut-
tanut osaa-
mistavoit-
teita.



-osaa havainnollistaa ra-

porttiaan visuaalisesti: mi-

käli raportissa on kuvia, ku-

vioita tai taulukoita, ne ovat

tarkoituksenmukaisia ja
viimeisteltyjä, niihin viita-

taan ja niitä avataan teks-

tissä.

-osaa havainnollistaa ra-

porttiaan visuaalisesti: mi-

käli raportissa on kuvia,

kuvioita tai taulukoita, ne

ovat tarkoituksenmukaisia
ja selkeitä, niihin viitataan

ja niitä avataan tekstissä.

- osaa havainnollistaa

raporttiaan visuaalisesti:

mikäli raportissa

on kuvia, kuvioita tai
taulukoita, ne ovat tar-
koituksenmukaisia, sel-
keitä ja niihin viitataan
tekstissä.

- osaa havainnollis-

taa raporttiaan visu-

aalisesti: mikäli ra-

portissa on kuvia, ku-

vioita tai taulukoita,
ne ovat tarkoituksen-

mukaisia ja niihin vii-

tataan tekstissä. Ra-

portin ulkoasu poik-

keaa joiltakin osin

amk:n opinnäytetyö-

raportin ulkoasuoh-
jeesta.

- osaa havainnollis-

taa raporttiaan: mi-

käli raportissa on

kuvia, kuvioita tai

taulukoita, ne jää-
vät irrallisiksi.

Raportin ulkoasu

poikkeaa huomatta-

vasti amk:n opin-

näytetyöraportin

ulkoasuohjeesta.




