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Metropolia Ammattikorkeakoulu. Arviointikehikko: Opinnäytetyö (AMK)                           

Arviointialueet ja -kohteet Ammattialakohtainen osaaminen ja 
kehittäminen  

 merkitys ammattialalle ja työelämälle 

 ammattialan tietoperustan 
hyödyntäminen 

 ammatillisen osaamisen kehittyminen 
ja kehittäminen  

 työn sovellettavuus ammatillisessa 
toiminnassa ja työelämässä   

 

Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut 
tulokset  

 tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimus- tai 
kehittämistehtävien määrittely 

 menetelmällinen osaaminen 

 tulosten ja tuotteen kuvaus 

 opinnäytetyöprosessin eteneminen ja 
hallinta 

 luotettavuus 

 eettisyys 

Viestinnällinen ja ilmaisullinen 
osaaminen 

 rakenne ja muoto  

 kielen sujuvuus 

 kriittisyys, analyyttisyys ja 
reflektiivisyys 

 argumentointi ja lähteiden käyttö 
 

 

Osaamisen taso Opiskelija Opiskelija  Opiskelija 

Kiitettävä 5  suunnittelee ja rajaa aiheen 
erinomaisesti 

 aihe on erittäin merkittävä, 
ajankohtainen ja vaativa 
ammattialalla ja työelämässä  

 muodostaa erinomaisesti oman 
ammattialansa tietoperustan 
opinnäytetyönsä pohjaksi  

 kehittää erinomaisesti oman 
alansa ammatillista osaamista  

 tuottaa erinomaisesti 
opinnäytetyössään ratkaisuja, 
jotka ovat ammattialalla ja 
työelämässä uusia ja 
merkityksellisiä  

 
 

 määrittelee erinomaisesti   
opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja 
tutkimus- tai kehittämistehtävät 

 soveltaa erinomaisesti työtapoja ja 
menetelmiä 

 yhdistää erinomaisesti valitsemansa 
menetelmät ja työtavat opinnäytetyön 
tavoitteisiin  

 raportoi erinomaisesti tulokset/tuotteen 
sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin 
tai ympäristöihin 

 työskentelee erinomaisesti tutkimus- ja 
kehitystyön ja ammattialan eettisten 
periaatteiden mukaisesti 

 arvioi erinomaisesti työn luotettavuutta, 
eettisyyttä ja prosessia 

 työskentelee erittäin vastuullisesti, 
itseohjautuvasti ja yhteistyössä muiden 
kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja 
aikatauluja 

 laatii erinomaisen opinnäytetyön, 
jonka rakenne ja muoto ovat työn 
tarkoituksen, tavoitteiden ja 
tutkimus- tai kehittämistehtävien 
mukainen 

 käyttää opinnäytetyössä 
erinomaisesti asiantuntevaa 
ammattikieltä 

 viestii asiantuntijana 
erinomaisesti opinnäytetyöstä ja 
sen tuloksista kohderyhmille   

 perustelee ja arvioi erinomaisesti 
ammatillista toimintaa, ratkaisuja 
ja tuloksia  

 soveltaa näyttöön perustuvaa 
lähdeaineistoa erinomaisesti  

 noudattaa erinomaisesti 
lähteiden merkintää koskevia 
ohjeita  

Hyvä 4–3  suunnittelee ja rajaa aiheen hyvin 

 aihe on hyvin merkittävä, 
ajankohtainen ja vaativa 
ammattialalla ja työelämässä  

 määrittelee hyvin opinnäytetyön 
tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai 
kehittämistehtävät 

 soveltaa hyvin työtapoja ja menetelmiä  

 yhdistää hyvin valitsemansa menetelmät 
ja työtavat opinnäytetyön tavoitteisiin 

 laatii hyvin opinnäytetyön, jonka 
rakenne ja muoto ovat työn 
tarkoituksen, tavoitteiden ja 
tutkimus- tai kehittämistehtävien 
mukainen 
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 muodostaa oman ammattialan 
tietoperustan hyvin opinnäytetyönsä 
pohjaksi  

 kehittää hyvin oman alansa 
ammatillista osaamista  

 tuottaa opinnäytetyössään hyvin 
ratkaisuja, jotka ovat ammattialalla ja 
työelämässä uusia ja merkityksellisiä  

 

 raportoin hyvin tulokset/tuotteen 

 raportoi hyvin tulosten/tuotteen 
sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin 
tai ympäristöihin 

 työskentelee hyvin tutkimus- ja 
kehitystyön ja ammattialan eettisten 
periaatteiden mukaisesti 

 arvioi hyvin työn luotettavuutta, 
eettisyyttä ja prosessia 

 työskentelee hyvin vastuullisesti, 
itseohjautuvasti ja yhteistyössä muiden 
kanssa noudattaen tehtyjä sopimuksia ja 
aikatauluja 

 käyttää opinnäytetyössä hyvin 
asiantuntevaa ammattikieltä 

 viestii asiantuntijana hyvin 
opinnäytetyöstä ja sen tuloksista 
kohderyhmille   

 perustelee ja arvioi hyvin 
ammatillista toimintaa, ratkaisuja 
ja tuloksia 

 soveltaa näyttöön perustuvaa 
lähdeaineistoa hyvin 

 noudattaa hyvin lähteiden 
merkintää koskevia ohjeita  

Tyydyttävä 2–1 tai 
hyväksytty 

 suunnittelee ja rajaa aiheen 
tyydyttävästi 

 aihe on jokseenkin merkittävä ja 
ajankohtainen ammattialalla ja 
työelämässä  

 muodostaa oman ammattialan 
tietoperustan tyydyttävästi 
opinnäytetyönsä pohjaksi  

 kehittää tyydyttävästi oman alansa 
ammatillista osaamista  

 tuottaa opinnäytetyössään 
tyydyttävästi ratkaisuja, jotka ovat 
ammattialalla ja työelämässä uusia ja 
merkityksellisiä  

 

 määrittelee tyydyttävästi opinnäytetyön 
tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimus- tai 
kehittämistehtävät 

 soveltaa tyydyttävästi työtapoja ja 
menetelmiä  

 yhdistää tyydyttävästi valitsemansa 
menetelmät ja työtavat opinnäytetyön 
tavoitteisiin 

 raportoi tyydyttävästi tulokset/tuotteen  

 raportoi tyydyttävästi tulosten/tuotteen 
sovellettavuutta myös muihin tilanteisiin 
tai ympäristöihin.  

 työskentelee tyydyttävästi tutkimus- ja 
kehitystyön ja ammattialan eettisten 
periaatteiden mukaisesti  

 arvioi tyydyttävästi työn luotettavuutta, 
eettisyyttä ja prosessia 

 työskentelee tyydyttävästi yhteistyössä 
muiden kanssa noudattaen tehtyjä 
sopimuksia ja aikatauluja 

 laatii tyydyttävästi opinnäytetyön, 
jonka rakenne ja muoto ovat työn 
tarkoituksen, tavoitteiden ja 
tutkimus- tai kehittämistehtävien 
mukainen 

 käyttää opinnäytetyössä 
tyydyttävästi asiantuntevaa 
ammattikieltä 

 viestii asiantuntijana tyydyttävästi 
opinnäytetyöstä ja sen tuloksista 
kohderyhmille   

 perustelee ja arvioi tyydyttävästi 
ammatillista toimintaa, ratkaisuja 
ja tuloksia 

 soveltaa näyttöön perustuvaa 
lähdeaineistoa tyydyttävästi 

 noudattaa tyydyttävästi lähteiden 
merkintää koskevia ohjeita  
  

Hylätty  suunnittelee ja rajaa aihetta 
riittämättömästi 

 aihe on riittämätön ammattialalla ja 
työelämässä  

 määrittelee riittämättömästi 
opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteet ja 
tutkimus- tai kehittämistehtävät 

 soveltaa riittämättömästi työtapoja ja 
menetelmiä 

 laatii opinnäytetyön, jonka 
rakenne ja muoto ovat 
riittämättömästi työn tarkoituksen, 
tavoitteiden ja tutkimus- tai 
kehittämistehtävien mukaisia 
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 muodostaa oman ammattialan 
tietoperustan riittämättömästi 
opinnäytetyönsä pohjaksi  

 kehittää riittämättömästi oman alansa 
ammatillista osaamista  

 tuottaa opinnäytetyössään 
riittämättömästi ratkaisuja, jotka ovat 
ammattialalla ja työelämässä uusia ja 
merkityksellisiä  

 yhdistää riittämättömästi valitsemansa 
menetelmät ja työtavat opinnäytetyön 
tavoitteisiin 

 raportoi tulokset/tuotteen 
riittämättömästi 

 raportoi riittämättömästi 
tulosten/tuotteen sovellettavuutta myös 
muihin tilanteisiin tai ympäristöihin  

 työskentelee riittämättömästi tutkimus- 
ja kehitystyön ja ammattialan eettisten 
periaatteiden mukaisesti 

 arvioi riittämättömästi työn 
luotettavuutta, eettisyyttä ja prosessia 

 työskentelee riittämättömästi 
yhteistyössä muiden kanssa noudattaen 
tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja 

 käyttää opinnäytetyössä 
riittämättömästi asiantuntevaa 
ammattikieltä 

 viestii asiantuntijana 
riittämättömästi opinnäytetyöstä 
ja sen tuloksista kohderyhmille   

 perustelee ja arvioi 
riittämättömästi ammatillista 
toimintaa, ratkaisuja ja tuloksia  

 soveltaa näyttöön perustuvaa 
lähdeaineistoa riittämättömästi 

 noudattaa riittämättömästi 
lähteiden merkintää koskevia 
ohjeita  

 

 


