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Master-tutkinnon osaamistavoitteet 
 

Opinnäytetyön kehittämistyöryhmä   
21.2.2014 

Yleiset tavoitteet, jotka liittyvät koko prosessiin ja perustuvat lakiin ja asetukseen master-
tutkinnon osaamisesta sekä EQF ja NQF tasoihin 
Koulutustoiminnan tulee painottua työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin.  

Lisäksi tulee harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa tutkimus- ja kehitystyötä. (L 
564/09 § 4) 

YAMK amk tutkinnon opintojen tavoitteet: 
 

1) laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja 
johtamistehtävissä; (A 546/13 § 7a  ) 

 
Osaamistavoitteena: Opiskelija kokoaa ja arvioi alansa työelämän kannalta merkittävää näyttöön perustuvaa tietoa, jota 
hän hyödyntää alansa kehittämis- ja johtamistyössä. Opiskelija johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- 
ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Opiskelija kehittää alansa työelämää, työyhteisöjen toimintaa ja työ 
hyvinvointia. Opiskelija kehittää käytännön palveluita, tuotteita ja menetelmiä arvioiden samalla kehitettävien palveluiden, 
tuotteiden ja menetelmien laatua ja vaikuttavuutta kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija osaa toimia 
niin, että teknologiaa ja muuta osaamista voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämiseksi ja viennin aikaan saamiseksi 
(Työryhmän ehdotus)  

2) syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä 
valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä; (A 546/13 § 7a  ) 

 
Osaamistavoitteena: Opiskelija kykenee toimimaan alansa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä ja yrittäjänä 
ymmärtäen alansa yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija arvioi kriittisesti olemassa olevaa tietoa, kokoaa ja tuottaa 
alaltaan käyttökelpoista ja hyödynnettävää tietoa käytäntöä kehittäen. Opiskelija kehittää toimintaa innovatiivisesti ja 
huomioi yhteiskunnan muutokset sekä alan kansallisen ja kansainvälisen ohjeiston. (Työryhmän ehdotus) 

  
3) valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen; (A 546/13 § 7a  ) 

 
Osaamistavoitteena: Opiskelija arvioi osaamistaan ja kehittää uramahdollisuuksiaan. (Työryhmän ehdotus)    

 
4) hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (A 546/13 § 7a  ) 
 

Osaamistavoitteena: Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä oman alansa että alansa ulkopuoliselle yleisölle. 
Opiskelija käyttää alan käsitteitä ja termistöä. Kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen vieraalla kielellä. 
(Työryhmän ehdotus) 
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NQF taso 7  
Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään 
itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee 
niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia 
tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. 

Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään 
monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Kykenee 
arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan 
muiden kehityksestä. 

Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee 
vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. 

(http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Tutkintojen_kansallinen_viitekehys.html?lang=fi) 

 

EQF taso 7  
Olennaiset oppimistulokset:  
Pitkälle erikoistuneet, osittain työ- tai opintoalan huippuosaamista vastaavat tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai 
tutkimuksen perustana. 

Alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyvien kysymysten kriittinen ymmärtäminen. Erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot, joita 
vaaditaan tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa uusien tietojen ja menettelyjen kehittämiseen ja eri alojen tietojen yhdistämiseen. 
Monimutkaisten, ennakoimattomien ja uusia strategisia lähestymistapoja vaativien työ- tai opintoympäristöjen johtaminen ja 
muuttaminen. 

Vastuun ottaminen ammattialan tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja/tai ryhmien strategisen toiminnan arvioinnista. 

(http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/ammatillisen_koulutuksen_koeoepenhamina-
prosessi/Eurooppalainen_tutkintojen_ja_osaamisen_viitekehys_xEQFx.html) 

 
 

 


