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YAMK opinnäytetyön arviointikriteerit hyväksytty Opinnäytetyöfoorumissa 14.5.2019/24.1.2020/ 6.5.2020 

Opinnäytetyön osaamisperusteiset arviointikriteerit ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (EQF 7-taso) 2019 

Opinnäytetyön arvioinnissa ei noudateta aritmeettista keskiarvoa eikä painotuksia. Opinnäytetyö arvioidaan osaamisperustaisten arviointikriteereiden 
mukai-sesti laadullisena kokonaisarviointina. YAMK opinnäytetyön suositeltava pituus keskimäärin on 70-100 sivua ilman liitteitä.

Kohde Hylätty 0 Välttävä 1 Tyydyttävä 2 Hyvä 3 Kiitettävä 4 Erinomainen 5 

1 Aihe 

Aiheen valinnan 
perustelu 

Opiskelija 

Ei perustele aiheen valin-
taa tai perusteluissa 
esiintyy virheellistä tie-
toa.  

Perustelee aiheen valin-
nan oman osaamisensa 
tai työnsä kehittämisen 
näkökulmasta.  

Perustelee aiheen valin-
nan työyhteisön näkökul-
masta. 

Perustelee aiheen valin-
nan toimeksiantajan orga-
nisaation kehittämisen 
näkökulmasta.  

Perustelee aiheen valin-
nan ammattialan kehittä-
misen näkökulmasta.  

Perustelee aiheen valin-
nan ammattialalle sen 
merkityksellisyyden näkö-
kulmasta: työelämän uu-
distaminen, tutkimukselli-
sen uutuusarvo tai 
yhteiskunnallinen merki-
tys. 

Aiheen rajaus 

Opiskelija 

Ei ole rajannut opinnäy-
tetyön aihetta.  

Rajaa aiheen yksipuoli-
sesti, perustellen sitä vain 
yhdestä näkökulmasta. 

Rajaa aihetta useasta eri 
näkökulmasta, mutta 
asiat jäävät erillisiksi. 

Rajaa aihetta useasta eri 
näkökulmasta ja peruste-
lee rajausta. 

Rajaa aiheen useasta eri 
näkökulmasta ja peruste-
lut muodostavat kokonai-
suuden. 

Rajaa aiheen kriittisesti 
perustellen ja arvioiden. 

Tavoitteiden mää-
rittäminen 

Opiskelija 

Ei määrittele tavoitteita. Määrittelee tavoitteet, 
mutta ne kaipaavat täs-
mentämistä. 

Määrittelee tavoitteet 
puutteellisesti tai liian 
laajasti. 

Määrittelee keskeiset, ke-
hittämistyöhön tai tutki-
mukseen soveltuvat ta-
voitteet. 

Määrittelee osuvat tavoit-
teet, jotka on rajattu sel-
keästi. 

Määrittelee vaativat, uu-
den näkökulman omaavat 
tavoitteet, jotka on ra-
jattu selkeästi. 
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2 Tietoperusta 

Tiedonhaku ja läh-
deaineisto 

Opiskelija 

Ei kuvaa lähdeaineiston 
tiedonhakua ja valintaa. 

Ei ymmärrä lähdekriitti-
syyttä. 

Kuvaa tiedonhaun. Valit-
see aineistoon satunnai-
sia ja osin epäolennaisia 
lähteitä. Käyttää toisen 
käden lähteitä.   

Kuvaa tiedonhaun. Valit-
see lähteitä, jotka tukevat 
aihetta ja ilmiötä. Käyttää 
pääosin alkuperäisiä läh-
teitä. 

Kuvaa lähdeaineiston sys-
temaattisen tiedonhaun. 
Valitsee aineistoon olen-
naisia lähteitä aiheen ja 
käsiteltävän ilmiön kan-
nalta. Käyttää ajankohtai-
sia, luotettavia ja alkupe-
räisiä lähteitä. Sisällyttää 
työhön myös kansainväli-
siä lähteitä. 

Kuvaa lähdeaineiston sys-
temaattisen tiedonhaun. 
Valitsee aineistoon moni-
puolisia, ajankohtaisia, 
luotettavia ja merkityksel-
lisiä lähteitä. Osoittaa ko-
timaisten ja kansainvälis-
ten lähteiden käytöllä 
perehtyneisyyttä tutkitta-
vaan aiheeseen.  

Kuvaa lähdeaineiston 
systemaattisen 
tiedonhaun. Käyttää myös 
muiden alojen lähteitä, 
jos aihe on vähän tutkittu. 
Osoittaa valinnoillaan 
asiantuntijuutta ja 
perehtyneisyyttä 
aiheeseen. Osaa arvioida 
kriittisesti kotimaisia ja 
kansainvälisiä lähteitä. 

Tietoperustan 
osuvuus ja raken-
taminen 

Opiskelija 

Ei osaa koosta aiheeseen 
liittyvää tietoperustaa. 

Koostaa lähteistä tiivis-
täen hajanaisen tietope-
rustan, jonka liittyminen 
työn tavoitteeseen tai ra-
jaukseen on puutteelli-
nen. 

Koostaa tietoperustan re-
feroimalla.  Liittää tieto-
perustan aiheeseen, 
mutta ei esitä eri käsittei-
den ja teorioiden välisiä 
suhteita. 

Rakentaa relevantin tieto-
perustan, joka on rajattu 
aiheen ja käsiteltävän il-
miön kannalta. 

Osoittaa eri käsitteiden ja 
teorioiden välisiä suh-
teita. 

Rakentaa relevantin ja pe-
rustellun tietoperustan, 
joka on rajattu aiheen ja 
käsiteltävän ilmiön kan-
nalta. Esittää tietoperus-
tasta synteesin. 

Tarkastelee ammattialan 
tutkimustietoa laaja-alai-
sesti ja kriittisesti. Luo tie-
toperustasta perustellun 
synteesin, jonka esittää 
havainnollisena viiteke-
hyksenä. 

Keskeisten käsit-
teiden käyttö  

Opiskelija 

Ei tunnista keskeisiä kä-
sitteitä. 

Tunnistaa keskeiset käsit-
teet. 

Määrittelee keskeisiä kä-
sitteitä. 

Käyttää keskeisiä käsit-
teitä sujuvasti ja oikein. 

Analysoi ja vertailee kes-
keiset käsitteet, ja tekee 
niistä yhteenvetoja.  

Hallitsee johdonmukai-
sesti määrittelemänsä 
keskeiset käsitteet. Tar-
kastelee käsitteitä kriitti-
sesti ja oivaltavasti (esim. 
luo uuden määritelmän). 
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3 Toteutus 

Kehittämis- tai 
tutkimusmenetel-
mien kuvaus ja 
käyttö 

Opiskelija 

Kuvaa ja/tai käyttää valit-
semansa menetelmää 
virheellisesti. 

Kuvaa valitsemansa me-
netelmän menetelmäkir-
jallisuutta referoiden. 
Käyttää menetelmää 
puutteellisesti. 

Kuvaa valitsemansa me-
netelmän menetelmäkir-
jallisuuden avulla. Käyttää 
menetelmää osin puut-
teellisesti. 

Käyttää ja kuvaa kehittä-
mis- tai tutkimustehtä-
vään valitsemaansa sopi-
vaa menetelmää ja 
perustelee menetelmän 
käytön hyödyntäen me-
netelmäkirjallisuutta. 

Kuvaa, perustelee ja käyt-
tää, valitsemaansa kehit-
tämis- tai tutkimustehtä-
vään sopivan 
menetelmän. Perustelee 
menetelmän käytön asi-
antuntevasti hyödyntäen 
myös kansainvälistä me-
netelmäkirjallisuutta. 

Kuvaa, perustelee, käyt-
tää ja arvio valitsemansa 
menetelmän ja sen käy-
tön. Perustelee valinnan 
kriittisesti myös kansain-
välistä menetelmäkirjalli-
suutta hyödyntäen. Kehit-
tää mahdollisesti 
räätälöidyn menetelmän 
tutkimuksen tarpeisiin. 

Aineiston soveltu-
vuus ja luotetta-
vuus 

Opiskelija 

Kerää riittämättömän ai-
neiston ja sen vuoksi luo-
tettavuus on heikko ke-
hittämis- tai 
tutkimustehtävän kan-
nalta. 

Kerää hajanaisen aineis-
ton ja sen vuoksi soveltu-
vuus ja luotettavuus ovat 
kyseenalaiset kehittämis- 
tai tutkimustehtävän kan-
nalta. 

Kerää aineiston, joka 
mahdollistaa kehittämis- 
tai tutkimustehtävään 
vastaamisen, mutta sen 
luotettavuus on kyseen-
alainen. 

Kerää riittävän laajan ai-
neiston, joka sopii kehit-
tämis- tai tutkimustehtä-
vään vastaamiseen 
luotettavasti. 

Kerää laajan aineiston, 
joka sopii kehittämis- tai 
tutkimustehtävään vas-
taamiseen luotettavasti, 
ja josta voi tehdä moni-
puolisia analyysejä. 

Kerää huolella valitun, 
laajan aineiston, joka so-
pii kehittämis- tai tutki-
mustehtävään vastaami-
seen, ja josta voi tehdä 
monipuolisia analyysejä 
sekä luotettavia johto-
päätöksiä. 

Aineiston kuvaus 
ja analyysi  

Opiskelija 

Ei kuvaa aineistoa tai ai-
neiston analyysiä. 

Kuvaa aineiston, mutta ai-
neistonanalyysin kuvaus 
jää teoreettiseksi.  

Kuvaa aineiston ja aineis-
tonsa analyysin pintapuo-
lisesti tai analyysissä on 
menetelmällisiä ongel-
mia. 

Kuvaa aineiston ja aineis-
ton analyysin riittävän 
systemaattisesti ja perus-
tellusti. 

Kuvaa aineiston ja aineis-
ton analyysin systemaatti-
sesti ja läpinäkyvästi.  

Kuvaa aineiston ja aineis-
ton analyysin systemaatti-
sesti ja kriittisesti. Esittää 
huolellisen analyysin, 
jossa hyödyntää aineistoa 
monipuolisesti. 
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Itsenäinen proses-
sin hallinta  

Opiskelija 

Ei kykene suunnittele-
maan ja toteuttamaan it-
senäisesti. 

Suunnittelee ja toteuttaa 
työn melko itsenäisesti. Ei 
kykene hyödyntämään 
täysin ohjausta, mutta 
osoittaa jonkin verran ta-
voitteellisuutta. 

Suunnittelee ja toteuttaa 
työn itsenäisesti osaten 
hyödyntää ohjausta. 

Suunnittelee ja toteuttaa 
työn itsenäisesti osaten 
hyödyntää ohjausta. Toi-
mii yhteistyössä vastuulli-
sesti ja edistää työtä ta-
voitteellisesti. 

Suunnittelee ja toteuttaa 
työn itsenäisesti osaten 
hyödyntää sovittua oh-
jausprosessia. Osoittaa 
aloitteellisuutta, kehittä-
miskykyä ja tutkimuksel-
lista ajattelua. 

Suunnittelee ja toteuttaa 
työn itsenäisesti, vastuul-
lisesti ja tuloksellisesti. 
Arvioi työskentely proses-
siaan analyyttisesti ja 
osoittaa kykyään kehittää 
sitä. Osoittaa asiantunti-
juuttaan ohjausproses-
sissa.  

Kohde Hylätty 0 Välttävä 1 Tyydyttävä 2 Hyvä 3 Kiitettävä 4 Erinomainen 5 

4 Tulokset ja pohdinta 

Tulosten esittämi-
nen ja kehittämis- 
tai tutkimuskysy-
myksiin vastaami-
nen 

Opiskelija 

Ei kykene esittämään tu-
loksia tai tulokset ovat 
virheelliset. 

Esittää tuloksia pintapuo-
lisesti, luettelomaisesti 
ja/tai puutteellisesti. Vas-
taa kehittämis- tai tutki-
muskysymyksiin vaillinai-
sesti. 

Esittää osin havainnollis-
tamiansa tuloksia, joiden 
yhteys kehittämis- tai tut-
kimuskysymyksiin jää 
ohueksi. 

Esittää tulokset, jotka vas-
taavat kehittämis- tai tut-
kimuskysymyksiin perus-
tellusti ja havainnollisesti. 

Esittää tulokset, jotka vas-
taavat kehittämis- tai tut-
kimuskysymyksiin loogi-
sesti, perustellusti ja 
havainnollisesti. 

Esittää merkittävät ja/tai 
yleistettävät tulokset, 
jotka vastaavat kehittä-
mis- tai tutkimuskysymyk-
siin loogisesti, perustel-
lusti ja havainnollisesti. 

Keskeisten tulos-
ten ja teorian väli-
nen vuoropuhelu 

Opiskelija 

Ei esitä tulosten 
tarkastelua.

Ei esitä tulosten tarkaste-
lua suhteessa tietoperus-
taan. 

Esittää vaatimattomasti 
tulosten tarkastelua suh-
teessa tietoperustaan. 

Osoittaa teorian ja tulos-
ten välisen suhteen. 

Osoittaa selkeästi perus-
tellen ja tulkiten teorian 
ja tulosten välisen suh-
teen. 

Osoittaa perustellen ja 
tulkiten teorian ja tulos-
ten välisen suhteen, joita 
pohtii oivaltavasti ja kriit-
tisesti. 
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Luotettavuus 

Opiskelija 

Ei esitä luotettavuuden 
arviointia tai se on vir-
heellinen. 

Tarkastelee luotetta-
vuutta pinnallisesti lä-
hinnä lähteitä referoiden. 

Arvioi luotettavuutta pin-
nallisesti. Kohdistaa tar-
kastelun vain osaan 
työstä. 

Arvioi luotettavuutta kat-
taen työn kriittiset alueet. 

Arvioi ja reflektoi luotet-
tavuutta perusteellisesti 
osoittaen hallitsevansa 
myös teoreettiset perus-
teet. 

Arvioi ja reflektoi luotet-
tavuutta kriittisesti argu-
mentoiden. Yhdistää 
oman työn ja teorian tar-
kastelun. 

Tutkimuseettinen 
tarkastelu  

Opiskelija 

Ei esitä tutkimuseettistä 
arviointia. 

Noudattaa tutkimusetiik-
kaa. Tarkastelee eettisiä 
kysymyksiä suppeasta nä-
kökulmasta.  

Noudattaa tutkimusetiik-
kaa. Tarkastelee eettisiä 
kysymyksiä suhteessa 
omaan työhönsä. 

Noudattaa tutkimusetiik-
kaa. Tarkastelee eettisiä 
kysymyksiä ja huomioi 
tarkastelussa oman työn 
kriittiset kohdat. 

Noudattaa tutkimusetiik-
kaa. Analysoi, arvioi ja tul-
kitsee eettisiä kysymyksiä 
asiantuntevasti. Kytkee 
keskustelun koko työtä 
koskevaksi. 

Noudattaa tutkimusetiik-
kaa. Tarkastelee oivalta-
vasti ja kriittisesti omaan 
työhön kytkeytyviä tutki-
museettisiä kysymyksiä. 

Johtopäätösten 
esittäminen  

Opiskelija 

Ei esitä johtopäätöksiä. Esittää johtopäätöksiä ja 
kehittämisideoita, joita ei 
perustele. Toimeksianta-
jan palaute osoittaa puut-
teita työssä. 

Esittää johtopäätöksiä ja 
kehittämisideoita, joilla 
osittainen yhteys tutki-
muksen lähtökohtiin. Toi-
meksiantaja on pääosin 
tyytyväinen työn tulok-
siin. 

Esittää johtopäätökset ja 
niihin pohjautuen jatko-
toimenpiteitä ja/tai kehit-
tämisehdotuksia, jotka 
perustelee. Toimeksian-
taja on tyytyväinen työn 
tuloksiin. 

Esittää perustellut johto-
päätökset ja niihin jatko-
toimenpiteitä sekä kehit-
tämisehdotuksia, joilla on 
selkeä yhteys työn lähtö-
kohtiin. Toimeksiantaja 
on erittäin tyytyväinen tu-
loksiin. 

Esittää osuvat ja moni-
puoliset johtopäätökset 
sekä innovatiivisia jatko-
toimenpiteitä ja kehittä-
misehdotuksia, joilla on 
selkeä yhteys työn lähtö-
kohtiin ja käytäntöön. 
Toimeksiantajan palaute 
on kiitettävää. 
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5 Raportointi 

Raportoinnin tark-
kuus ja havainnol-
lisuus, suullinen 
esitys  

Opiskelija 

Ei pysty raportoimaan 
johdonmukaisesti ja 
havainnollisesti. Työssä 
on havaintoja hyvän 
tieteellisen käytännön 
loukkaamisesta. 
Esittää suullisesti 
suoraan kirjallisesta 
raportista. Ei noudata 
ohjeistettua aikaa. 
Ei osoita 
asiantuntijuutta.

Raportoi havainnollisesti, 
mutta raportti sisältää 
epäloogisuuksia ja 
puutteita. Havainnollinen 
suullinen esitys, mutta 
rakenne ei 
johdonmukainen eikä 
sisältöä kohdenneta 
yleisölle. Ei noudata 
ohjeistettua aikaa. 
Osoittaa asiantuntijuutta 
heikosti. 

Raportoi johdonmukai-
sesti ja havainnollisesti. 
Raportoinnissa on vähäi-
siä puutteita. 

Ottaa suullisessa esityk-
sessä yleisön huomioon, 
mutta sisältö on osin jä-
sentymätön. Noudattaa 
ohjeistettua aikaa. 

Osoittaa asiantuntijuutta. 

Raportoi johdonmukai-
sesti, perustellusti ja ha-
vainnollisesti (kirjallinen ja 
suullinen). 

Noudattaa ohjeistettua 
aikaa. 

Osoittaa vakuuttavaa asi-
antuntijuutta. 

Raportoi loogisesti, ana-
lyyttisesti ja kiinnosta-
vasti. 

Osoittaa sekä suullisesti 
että kirjallisesti asiantun-
tevaa ajattelua. Noudat-
taa ohjeistettua aikaa 

Raportoi vakuuttavasti 
esittäen selkeän 
loogisesti etenevän 
kokonaisuuden. Osoittaa 
sekä suullista että 
kirjallista kriittistä 
ajattelua ja kykyä liittää 
oma työnsä alan 
kehittämiseen. 
Noudattaa ohjeistettua 
aikaa. Osoittaa 
vakuuttavaa 
asiantuntijuutta.

Opinnäytetyön 
kieli ja asiatyyli 

Raportointiohjei-
den noudattami-
nen 

Opiskelija 

Ei kirjoita hyväksyttävää 
asiatyylistä tekstiä. 

Ei noudata JAMK:n ra-
portointiohjeistusta. 

Kirjoittaa jäsentymätöntä 
tekstiä, jossa on erilaisia 
toistuvia kieli- ja tyylivir-
heitä. 

Noudattaa JAMK:n rapor-
tointiohjeistusta puut-
teellisesti. 

Kirjoittaa osittain jäsenty-
mätöntä tekstiä, jossa on 
erilaisia kieli- ja tyylivir-
heitä.  

Noudattaa JAMK:n rapor-
tointiohjeistusta puut-
teellisesti. 

Kirjoittaa jäsentynyttä 
tekstiä, jossa on satunnai-
sia kieli- ja tyylivirheitä. 

Noudattaa JAMK:n rapor-
tointiohjeistusta. 

Kirjoittaa jäsentynyttä 
tekstiä sujuvalla ja lähes 
virheettömällä asiatyy-
lillä. 

Noudattaa JAMK:n rapor-
tointiohjeistusta 

Kirjoittaa argumentoivaa, 
oivaltavaa ja virheetöntä 
asiatyyliä. 

Noudattaa JAMK:n rapor-
tointiohjeistusta 
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