
 

 
 

 
Opinnäytetyön arviointikriteerit (17.8.2022) 
 

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

 
Aiheen valinta ja 
tavoitteet 

 
Opiskelija osaa 
 
- valita alalle ajan-

kohtaisen, innova-
tiivisen ja vaativan 
aiheen 
 

- perustella ja rajata 
aiheen loogisesti ja 
selkeästi aiempaan 
tietoon tai alan ke-
hitystarpeisiin poh-
jautuen 
 

- asettaa selkeitä ja 
loogisia tavoitteita.  
 

 
Opiskelija osaa 
 
- valita alalle ajan-

kohtaisen aiheen 
 

- perustella ja rajata 
aiheen loogisesti ja 
selkeästi ottaen 
huomioon aiemman 
tiedon tai alan ke-
hittämistarpeet 
 

- asettaa selkeitä ja 
loogisia tavoitteita.  

 
Opiskelija osaa 
 
- valita alalle hyvin 

sopivan aiheen 
 

- perustella ja rajata 
aiheen loogisesti ja 
selkeästi 
 

- asettaa selkeitä ta-
voitteita.  

 
Opiskelija osaa 
 
- valita alaan liittyvän 

aiheen 
 

- perustella ja rajata 
aihetta 
 

- asettaa aiheeseen 
sopivia tavoitteita. 

 
Opiskelija osaa 
 
- valita alaan liittyvän 

aiheen 
 

- rajata aihetta 
 

- kuvata tavoitteita. 
 

 
Opiskelija ei ole 
saavuttanut hy-
väksyttävän arvo-
sanan osaamista-
voitteita. 



 

 
 

 
Tietoperusta ja 
lähteiden käyttö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- laatia opinnäyte-

työn aiheeseen ja 
tavoitteisiin sekä 
käytettyihin mene-
telmiin nähden mo-
nipuolisen, laaja-
alaisen ja ajankoh-
taisen tietoperus-
tan, jolla osoittaa 
perehtyneisyyttä ai-
heeseen 
 

- hakea, käyttää ja 
soveltaa kriittisesti 
ja monipuolisesti ai-
heeseen liittyviä 
kansallisia ja kan-
sainvälisiä tutki-
muksia sekä muita 
asiantuntijatietoon 
perustuvia tietoläh-
teitä 
 

- käyttää ja yhdistää 
käsitteitä kattavasti 
ja johdonmukaisesti 
tuoden esiin käsit-
teiden väliset yh-
teydet. 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- laatia opinnäytetyö-

hön monipuolisen 
ja ajankohtaisen 
tietoperustan, jolla 
osoittaa perehtynei-
syyttä aiheeseen 
 

- hakea, käyttää ja 
soveltaa aiheeseen 
liittyviä kansallisia 
ja kansainvälisiä 
tutkimuksia sekä 
muita asiantuntija-
tietoon perustuvia 
tietolähteitä 
 

- käyttää ja yhdistää 
käsitteitä johdon-
mukaisesti tuoden 
selkeästi esiin kä-
sitteiden väliset yh-
teydet. 

 
Opiskelija osaa 

 
- -laatia opinnäyte-

työhön tarkoituk-
senmukaisen tieto-
perustan, jolla 
osoittaa perehty-
mistä aiheeseen 
 

- hakea, käyttää ja 
soveltaa aiheeseen 
liittyviä tutkimuksia 
ja muita asiantunti-
jatietoon perustuvia 
tietolähteitä 
 

- käyttää käsitteitä 
johdonmukaisesti 
tuoden esiin käsit-
teiden välisiä yh-
teyksiä. 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- laatia opinnäytetyö-

hön tietoperustan 
 

- hakea, käyttää ja 
yhdistää aiheeseen 
liittyviä tietolähteitä 
 

- käyttää aiheen kan-
nalta keskeisiä kä-
sitteitä. 

 

 
Opiskelija osaa 
 
- laatia opinnäytetyö-

hön tietoperustan 
 

- hakea ja käyttää 
tietolähteitä  
 

- käyttää aiheeseen 
liittyviä käsitteitä.  
 

 

 
Opiskelija ei ole 
saavuttanut hy-
väksyttävän arvo-
sanan osaamista-
voitteita. 
 



 

 
 

 
Toteutus ja  
menetelmät 
 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- käyttää opinnäyte-

työn tavoitteeseen 
sopivaa menetel-
mää ja perustella 
valintansa kirjalli-
suuden tai muiden 
oman alansa tieto-
lähteiden perus-
teella 
 

- perustellusti kerätä 
tai tuottaa opinnäy-
tetyön tavoittee-
seen nähden katta-
van aineiston 

- analysoida aineis-
ton perustellusti ja 
monipuolisesti 
 

- arvioida aineiston, 
analyysin ja tulos-
ten luotettavuutta 
perustellen ja kriitti-
sesti. 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- käyttää opinnäyte-

työn tavoitteeseen 
sopivaa menetel-
mää ja perustella 
valintansa kirjalli-
suuden tai muiden 
oman alansa tieto-
lähteiden perus-
teella 
 

- perustellusti kerätä 
tai tuottaa opinnäy-
tetyön tavoittee-
seen nähden katta-
van aineiston 

- analysoida aineis-
ton perustellusti ja 
monipuolisesti 
 

- arvioida aineiston, 
analyysin ja tulos-
ten luotettavuutta 
perustellusti. 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- käyttää valitse-

maansa menetel-
mää ja perustella 
valintansa   
 

- kerätä tai tuottaa 
opinnäytetyön ta-
voitteeseen sopi-
van aineiston 
 

- analysoida aineis-
ton perustellen 
 

- arvioida aineiston, 
analyysin ja tulos-
ten luotettavuutta.  
 

 
Opiskelija osaa 

 
- kuvata valitse-

mansa menetelmän 
 

- kerätä tai tuottaa 
aineiston 
 

- analysoida aineis-
ton  
 

- tunnistaa luotetta-
vuuteen liittyviä te-
kijöitä. 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- kuvata valitse-

mansa menetelmän  
 

- kerätä tai tuottaa 
aineistoa  
 

- analysoida aineis-
toa.  
 

 
Opiskelija ei ole 
saavuttanut hy-
väksyttävän arvo-
sanan osaamista-
voitteita. 
 

 
Tulokset,  
johtopäätökset 
ja niiden  
esittäminen 
 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- esittää tulokset ja 

johtopäätökset pe-
rustellusti ja ha-
vainnollisesti  
 

- yhdistää tulokset ja 
johtopäätökset pe-

 
Opiskelija osaa 

 
- esittää tulokset ja 

johtopäätökset pe-
rustellusti ja ha-
vainnollisesti  
 

- yhdistää tulokset ja 
johtopäätökset 

 
Opiskelija osaa 

 
- esittää tulokset ja 

johtopäätökset pe-
rustellusti  
 

- yhdistää tulokset ja 
johtopäätökset 
opinnäytetyön ta-
voitteisiin 

 
Opiskelija osaa 

 
- esittää tulokset ja 

johtopäätökset  
 

- yhdistää opinnäyte-
työn tuloksia tavoit-
teisiin. 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- esittää tuloksia ja 

johtopäätöksiä. 
 

 

 
Opiskelija ei ole 
saavuttanut hy-
väksytyn arvosa-
nan osaamista-
voitteita. 
 



 

 
 

rustellusti ja loogi-
sesti opinnäytetyön 
teoreettiseen tieto-
perustaan ja tavoit-
teisiin 
 

- tehdä opinnäyte-
työn, jonka tulokset 
hyödyntävät työelä-
mää 
 

- esittää perustellen 
alaa hyödyttäviä 
kehittämis- ja/tai 
jatkotutkimusehdo-
tuksia. 
 

opinnäytetyön teo-
reettiseen tietope-
rustaan ja tavoittei-
siin 
 

- tehdä opinnäyte-
työn, jonka tuloksia 
voidaan hyödyntää 
työelämässä 
 

- esittää alaa hyödyt-
täviä kehittämis- 
ja/tai jatkotutkimus-
ehdotuksia. 
 

 
- tehdä opinnäyte-

työn, jonka tulokset 
liittyvät työelämään 
 

- esittää kehittämis- 
ja/tai jatkotutkimus-
ehdotuksia. 



 

 
 

 
Asiantuntijuus ja 
opinnäytetyö-
prosessi 
 
 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- arvioida opinnäyte-

työprosessia perus-
tellusti ja monipuoli-
sesti 
 

- perustellusti ottaa 
huomioon eettiset 
näkökohdat opin-
näytetyöprosessin 
eri vaiheissa 
 

- työskennellä tavoit-
teellisesti, suunni-
telmallisesti ja itse-
näisesti 
 

- toimia sujuvasti ja 
rakentavasti opin-
näytetyöprosessiin 
osallistuvien 
kanssa sekä tiedot-
taa opinnäytetyön 
edistymisestä. 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- arvioida opinnäyte-

prosessia perustel-
lusti  
 

- perustellusti ottaa 
huomioon eettiset 
näkökohdat opin-
näytetyöprosessin 
eri vaiheissa 
 

- työskennellä tavoit-
teellisesti ja itsenäi-
sesti 
 

- toimia sujuvasti ja 
rakentavasti opin-
näytetyöprosessiin 
osallistuvien 
kanssa sekä tiedot-
taa opinnäytetyön 
edistymisestä. 

 
Opiskelija osaa 

 
- arvioida opinnäyte-

työprosessia 
 

- ottaa huomioon 
eettiset näkökohdat 
opinnäytetyöpro-
sessin eri vaiheissa 
 

- työskennellä tavoit-
teellisesti ja melko 
itsenäisesti 
 

- toimia sujuvasti 
opinnäytetyöpro-
sessiin osallistuvien 
kanssa. 
 

 
Opiskelija osaa 

 
- tuoda esiin näke-

myksiä opinnäyte-
työprosessista 
 

- tunnistaa opinnäy-
tetyöprosessiin liit-
tyviä eettisiä näkö-
kohtia 
 

- työskennellä ohja-
tusti kohti tavoitteita 
 

- toimia opinnäyte-
työprosessiin osal-
listuvien kanssa. 

 
Opiskelija osaa 

 
- tuoda esiin näke-

myksiä opinnäyte-
työprosessista 
 

- työskennellä ohja-
tusti 
 

- toimia opinnäyte-
työprosessiin osal-
listuvien kanssa. 
 

 
Opiskelija ei ole 
saavuttanut hy-
väksytyn arvosa-
nan osaamista-
voitteita. 

 

 
Raportointi ja 
kieliasu 
 
 

 
Opiskelija osaa  

 
- kirjoittaa opinnäyte-
raportin, jonka ra-
kenne on johdonmu-
kainen ja tasapainoi-
nen 
 
- kirjoittaa erittäin su-
juvaa, sidosteista ja 
asiatyylistä tekstiä 

 
Opiskelija osaa  

 
- kirjoittaa opinnäyte-
raportin, jonka ra-
kenne on johdonmu-
kainen 
 
 
-kirjoittaa sujuvaa, si-
dosteista ja asiatyy-
listä tekstiä 

 
Opiskelija osaa 

 
- kirjoittaa opinnäyte-
raportin, jonka ra-
kenne on pääsääntöi-
sesti johdonmukai-
nen 
 
-kirjoittaa melko suju-
vaa, sidosteista ja 
asiatyylistä tekstiä 

 
Opiskelija osaa  

 
- kirjoittaa opinnäyte-
raportin, jonka raken-
teessa on johdonmu-
kaisuutta 
 
 
-kirjoittaa asiatekstiä, 
mutta tyyli voi horjua, 

 
Opiskelija osaa  

 
 - kirjoittaa opinnäyte-
raportin, mutta ra-
kenne on puutteelli-
nen tai epälooginen 
 
 
- kirjoittaa tekstiä, 
mutta sen tyyli on 

 
Opiskelija ei ole 
saavuttanut hy-
väksytyn arvosa-
nan osaamista-
voitteita. 

 



 

 
 

 
 
 
 
-kirjoittaa kieliasul-
taan lähes virhee-
töntä ja huoliteltua 
tekstiä 
 
- merkitä lähteet ja 
viitteet virheettömästi, 
viitata lähteisiin moni-
puolisesti sekä asia- 
ja lähdekeskeisesti  
 
 
- havainnollistaa ra-
porttiaan visuaali-
sesti: mikäli rapor-
tissa on kuvia, kuvi-
oita tai taulukoita, ne 
ovat tarkoituksenmu-
kaisia ja viimeistel-
tyjä, niihin viitataan ja 
niitä avataan teks-
tissä. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-kirjoittaa kieliasul-
taan lähes virhee-
töntä tekstiä 
 
 
- merkitä lähteet ja 
viitteet lähes virheet-
tömästi, viitata lähtei-
siin melko monipuoli-
sesti sekä asia- ja 
lähdekeskeisesti  
 
- havainnollistaa ra-
porttiaan visuaali-
sesti: mikäli rapor-
tissa on kuvia, 
kuvioita tai taulukoita, 
ne ovat tarkoituksen-
mukaisia ja selkeitä, 
niihin viitataan ja niitä 
avataan tekstissä. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-kirjoittaa kieliasul-
taan melko hyvää 
tekstiä 
 
 
- merkitä lähteet ja 
viitteet lähes virheet-
tömästi 
 
 
 
 
- havainnollistaa ra-
porttiaan visuaali-
sesti: mikäli rapor-
tissa on kuvia, kuvi-
oita tai taulukoita, ne 
ovat tarkoituksenmu-
kaisia, selkeitä ja nii-
hin viitataan teks-
tissä. 
 
 
 
 

sidostamisessa on 
puutteita  
 
 
-kirjoittaa tekstiä, 
jonka viesti välittyy 
virheistä huolimatta 
 
 
- merkitä lähteet ja 
viitteet, mutta niissä 
on jonkin verran 
puutteita 
 
 
 
- havainnollistaa ra-
porttiaan visuaali-
sesti: mikäli rapor-
tissa on kuvia, kuvi-
oita tai taulukoita, ne 
ovat tarkoituksenmu-
kaisia ja niihin pää-
sääntöisesti viitataan 
tekstissä. Nimeämi-
sessä on epäloogi-
suutta. 
 
 

horjuvaa ja kieli-
asussa on runsaasti 
virheitä 
 
-kirjoittaa tekstiä, 
jonka viesti välittyy 
runsaista virheistä 
huolimatta 
 
- merkitä lähteet ja 
viitteet, mutta niissä 
on puutteita 
 
 
 
 
- havainnollistaa ra-
porttiaan visuaali-
sesti: mikäli rapor-
tissa on kuvia, kuvi-
oita tai taulukoita, ne 
jäävät irrallisiksi. 
Nimeäminen on epä-
loogista. 
 

 
 
 

 


