
LIITE 2. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinto-opas, opinnäytetyön arviointi 

Oppimista edistää opiskelijan oma itsearviointi koko opinnäytetyöprosessin ajan. Opiskelija saa 
opinnäytetyöstään palautetta ohjaavalta opettajalta, toimeksiantajalta ja seminaareissa 
vertaisarvioijilta. Opinnäytetyön arvosanan antaa ammattikorkeakoulun henkilöstö. (Katso liitteet 1–
4.) Hyväksytty opinnäytetyö vastaa opiskelijan koulutusohjelman tavoitteita, opinnäytetyöstä 
annettuja ohjeita ja eettisiä periaatteita. Opinnäytetyö arvioidaan numeerisella asteikolla 0–5 aiheen 
valinnan ja suunnittelun, toteuttamisen, kirjallisen raportoinnin ja prosessin arviointikriteerien 
perusteella ottaen huomioon opinnäytetyön luonne (katso taulukot 1–4). Koulutusohjelmakohtaisesti 
voidaan antaa tarkentavia arviointikriteereitä. Arvosana muodostuu kokonaisuudesta ja kuvaa koko 
prosessin laatua. Halutessaan opiskelija saa numeerisen arvosanan lisäksi palautteen 
opinnäytetyöstään. 

TAULUKKO 1. Aiheen valinnan ja suunnittelun arviointikriteerit sekä 
niiden arvosanakuvaukset 

ARVIOINTIKRITEER
I KIITETTÄVÄ (5) HYVÄ (4-3) TYYDYTTÄVÄ (2-1) HYLÄTTY (0) / 

KESKENERÄINEN 

Aiheen yhteys 
ammattialaan ja 

asiantuntijuuteen 
 Aiheella on selkeä 

yhteys ammattialaan 
ja se on 
merkityksellinen 
opiskelijan 
asiantuntijuuden 
kasvun kannalta. 

 Aihe on hyödyllinen 
käytännön toiminnalle 
ja merkityksellinen 
työelämälle ja sen 
kehittämiselle. 

 Aihe on 
ajankohtainen, uusi, 
luova, vaativa. 

 Aiheella on 
yhteys 
ammattialaan 
ja se liittyy 
opiskelijan 
ammatilliseen 
kasvuun. 

 Aihe on 
hyödyllinen ja 
perusteltu 
työelämän 
kannalta. 

 Aihe on 
ajankohtainen
, 
tavanomainen 
alalle. 

 Aihe on vaatimaton 
alan kehittämisen ja 
opiskelijan ammatillisen 
kasvun kannalta. 

 Työelämä/toimeksiantaj
a pystyy hyödyntämään 
aihetta vähän. 

 Aihe on kaavamainen. 

 Aihe ei liity 
ammattialaan 

Kehittämis-/ 
tutkimustehtävä ja 

sen rajaaminen 
 Kehittämis-

/tutkimustehtävä ja 
sen rajaukset ovat 
selkeät. 

 Työn tuloksilla 
tavoitellaan 
käytännöllistä arvoa ja 
työn tarkoituksena on 
tuoda uusi näkökulma 
aiheeseen. 

 Kehittämis-/ 
tutkimus-
tehtävä ja sen 
rajaukset 
ovat selkeät. 

 Työn 
tuloksilla 
tavoitellaan 
työelämän 
kehittämistä. 

 Kehittämis-/tutkimus-
tehtävä on 
jäsentymätön ja 
rajaukset ovat 
epäselvät. 

 Tavoiteltavat tulokset 
ovat epäselvät. 

 Kehittämis-/ 
tutkimustehtäv
ä puuttuu. 

Tarkoitus ja 
tavoitteet  Työn tarkoitus ja 

tavoitteet on 
perusteltu työelämän 
ja tietoperustan 
kannalta 
tarkoituksenmukaisest
i. Työn tuloksia on 
tarkoitus soveltaa 
ammattialan 
kehittämiseen. 

 Työn 
tarkoitus ja 
tavoitteet 
tähtäävät 
ammattialan 
kehittämiseen
. 

 Työlle on asetettu 
kehittämiseen tähtääviä 
tavoitteita, mutta ne 
jäävät irrallisiksi ja 
perustelematta. 

 Työn tarkoitus 
ja tavoitteet 
määritellään 
epäselvästi ja 
työ ei vastaa 
hyväksyttyä 
suunnitelmaa. 

 
 



TAULUKKO 2. Toteuttamisen arviointikriteerit ja niiden 
arvosanakuvaukset 

ARVIOINTIKRITEE
RI KIITETTÄVÄ (5) HYVÄ (4-3) TYYDYTTÄVÄ (2-1) HYLÄTTY (0) / 

KESKENERÄINEN 

Tietoperusta  Tietoperusta 
ilmentää tekijän 
omaa, kriittistä ja 
luovaa ajattelua. Se 
on harkittu, 
ajankohtainen ja 
työn luonteen 
kannalta 
tarkoituksenmukaine
n. Tietoperustassa 
on käytetty 
tutkimuksia, 
kansainvälisiä 
lähteitä, 
asiantuntijatietoa. 

 Tietoperusta on 
monipuolinen ja 
työn luonteen 
kannalta 
tarkoituksenmukai
nen. Tietoperusta 
on rakennettu 
ammattialan 
tärkeimmistä 
lähteistä. 

 Tietoperusta on 
hajanainen tai 
muutamaan 
lähteeseen 
perustuva. 
Tietoperusta on 
rakennettu 
ammattialan 
tavanomaisista 
lähteistä. 

 Tietoperusta on 
huomattavan suppea 
ja valittu kritiikittä. 

Aineisto ja 
menetelmälliset 

valinnat 
 Aineisto tai 

materiaali on työn 
tavoitteeseen 
nähden kattava. 

 Aineiston hankinta 
ja työmenetelmät 
ovat perusteltuja ja 
niiden käyttö on 
hallittua. 

 Aineisto tai 
materiaali on 
riittävä. 

 Aineiston hankinta 
ja työmenetelmät 
ovat perusteltuja. 

 Aineisto tai 
materiaali on 
suppea. 

 Aineiston 
hankinta ja 
työmenetelmät 
on selvitetty 
puutteellisesti tai 
niiden käyttö on 
epäjohdonmukai
sta. 

 Aineisto tai 
materiaali on 
riittämätön. 

 Aineiston hankinta ja 
työmenetelmät ovat 
epätarkoituksenmuk
aisia tai niitä ei ole 
kuvattu. 

Aineiston käsittely 
ja analyysi  Aineiston käsittely ja 

analyysi on 
asiantuntevaa ja 
analyyttistä. Se 
osoittaa 
innovatiivisuutta ja 
johdonmukaista 
työtapaa. 

 Aineiston käsittely 
ja analyysi on 
luotettavaa. Se 
ilmentää tekijän 
perehtyneisyyttä 
aihealueeseen. 

 Aineiston 
käsittely ja 
analyysi on 
suppea. 

 Aineiston käsittely ja 
analyysi on 
epäjohdonmukaista 
ja puutteellista. 

Tuotos  Tuotoksen toteutus 
tai esitystapa on 
teknisesti/ 
taiteellisesti/esteetti
sesti omaperäinen, 
uutta luova ja 
laadultaan 
kiitettävä. 

 Tuotos on 
moitteeton ja 
laadultaan hyvä. 

 Tuotos on 
hyväksyttävä 
mutta 
tavanomainen. 

 Tuotoksesta puuttuu 
tekijän panos ja/tai 
se on kopioitu. 

Tulokset ja 
johtopäätökset/ 

kehittämisehdotu
kset 

 Työlle asetetut 
tavoitteet on 
saavutettu ja 
perusteltu. 
Johtopäätökset / 
kehittämisehdotukse
t on esitetty 
asiantuntevasti. 
Työn tulosten 

 Työlle asetetut 
tavoitteet on 
saavutettu ja 
perusteltu. 
Johtopäätökset/ 
kehittämisehdotuk
set ovat 
tavanomaiset. 
Saavutetut 

 Työlle asetetut 
tavoitteet on 
puutteellisesti 
saavutettu ja 
perusteltu. 
Tuloksilla ei ole 
merkitystä 

 Työlle asetettuja 
tavoitteita ei ole 
saavutettu. Tuloksia 
on tulkittu väärin. 
Johtopäätökset/ 
kehittämisehdotukse
t puuttuvat. 



soveltaminen on 
osoitettu ja 
merkityksellisyys 
arvioitu. 

tulokset ovat 
sovellettavissa 
ammattialan 
kehittämiseen. 

ammattialan 
kehittämisessä. 

 
 

TAULUKKO 3. Kirjallisen raportoinnin arviointikriteeri ja sen 
arvosanakuvaukset 

ARVIOINTIKRITEE
RI KIITETTÄVÄ (5) HYVÄ (4-3) TYYDYTTÄVÄ (2-1) HYLÄTTY (0) / 

KESKENERÄINEN 

Kirjallinen 
raportointi  Raportin kielellinen 

ilmaisu on 
asiantunteva, 
rakenne selkeä ja 
ulkoasu moitteeton. 
Raportti kuvaa 
kattavasti ja 
luotettavasti 
opinnäytetyöproses
sin ja tulokset. 

 Raportin kielellinen 
ilmaisu on 
asiantunteva ja 
rakenne selkeä. 
Raportti kuvaa 
opinnäytetyöproses
sin ja tulokset. 

 Raportin kielellinen 
ilmaisu on 
ymmärrettävä. 
Rakenteessa ja 
ulkoasussa on 
puutteita. Raportti 
kuvaa 
opinnäytetyöproses
sia ja tuloksia. 

 Raportin 
kielellisessä 
ilmaisussa on 
runsaasti 
virheitä. 
Rakenteessa ja 
ulkoasussa on 
merkittäviä 
puutteita. 
Raporttiin 
esitettyjä 
korjausehdotuks
ia ei ole 
huomioitu. 

 
 

TAULUKKO 4. Prosessin arviointikriteeri ja sen arvosanakuvaukset 
ARVIOINTIKRITEER

I KIITETTÄVÄ (5) HYVÄ (4-3) TYYDYTTÄVÄ (2-1) HYLÄTTY (0) / 
KESKENERÄINEN 

Prosessin 
eteneminen ja 
onnistuneisuus 

 Työ on edennyt 
suunnitelmallisesti ja 
tavoitteellisesti koko 
prosessin ajan. 

 Ohjaajien 
asiantuntijuutta on 
hyödynnetty 
prosessin kuluessa 
ja opiskelija on 
toiminut 
vastuullisesti ja 
oma-aloitteisesti 
prosessin eri 
vaiheissa. 

 Opiskelija on 
tarkastellut 
kriittisesti omaa 
opinnäytetyö-
prosessiaan, etsinyt 
vaihtoehtoja ja 
esittänyt 
kehittämisehdotuksi
a. 

 Opiskelija on 
kyennyt oma-
aloitteisesti 

 Työ on edennyt 
suunnitelmallises
ti ja 
tavoitteellisesti 
koko prosessin 
ajan. 

 Opiskelija on 
etsinyt ohjausta 
ja kyennyt 
hyödyntämään 
sitä. Yhteistyö eri 
osapuolten 
kanssa on ollut 
sujuvaa. 

 Opiskelija on 
tarkastellut omaa 
opinnäytetyö-
prosessiaan 
kriittisesti 
tuomatta 
kuitenkaan 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 
esille. 

 Opiskelija on 
suunnitellut ja 

 Työ on edennyt osin 
epäjohdonmukaisest
i. Suunnitelmista 
poikkeamisesta ei 
ole keskusteltu 
ohjaajan kanssa. 

 Opiskelija on 
hyödyntänyt 
ohjausta 
puutteellisesti, 
kritiikittömästi ja 
kaavamaisesti. 

 Opiskelijan oman 
työn arviointi on 
puutteellista. 

 Työ on suppea 
opinnäytetyölle 
varattuihin 
resursseihin nähden 
tai työskentelyssä 
on keskitytty 
epäolennaisiin 
asioihin. 

 Prosessi on lisännyt 
opiskelijan 

 Opiskelija ei ole 
kyennyt 
suunnitelmallisee
n ja 
tavoitteelliseen 
etenemiseen. 
Sovittua 
aikataulua ei ole 
noudatettu eikä 
perusteltu 
laiminlyöntien 
syitä. 

 Ohjausta ei ole 
kyetty 
hyödyntämään, 
eikä eteen 
tuleviin 
kysymyksiin ole 
osattu hakea 
ratkaisua. 

 Opiskelija ei 
kykene 
arvioimaan omaa 
työtään. 

 Vaativuuden ja 
rajauksen 



suunnittelemaan ja 
toteuttamaan 
opinnäytetyönsä 
käytettävissä olevien 
resurssien (aika, 
raha, voimavarat, 
tietämys) 
mukaisesti. 

 Prosessi on 
kasvattanut 
opiskelijan 
ammatillista 
asiantuntijuutta. 
Opiskelija kykenee 
prosessin eri 
vaiheissa 
ammatilliseen 
dialogiin sekä 
osoittamaan ja 
jakamaan 
asiantuntijuuttaan. 

toteuttanut 
opinnäytetyönsä 
käytettävissä 
olevien 
resurssien (aika, 
raha, 
voimavarat, 
tietämys) 
mukaisesti. 

 Prosessi on 
tukenut 
opiskelijan 
asiantuntijuuden 
kasvua. 
Opiskelija 
kykenee 
ammatilliseen 
dialogiin. 

osaamista ja hän 
kykenee 
osoittamaan sen. 

sopivuus 
opiskelijan 
valmiuksiin ja 
resursseihin on 
arvioitu väärin. 

 Prosessi ei ole 
lisännyt 
ammatillista 
osaamista. 
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