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OPPIMISEN JA OSAAMINEN ARVIOINTI AVOIMEN AMK:N OPINNOISSA 

Opetussuunnitelman osaamistavoitteet on kuvattu oppijan toimintana niin, että osaamisen 
kehittymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin voidaan arvioida. Osaaminen tunnistetaan  
tieto-, taito- ja arvo-osaamisena sekä kokemuksellisena osaamisena, joihin sisältyy yksilön ja 
yhteisön osaaminen. Opetussuunnitelman osaamiskuvauksissa on hyödynnetty Bloomin 
taksonomiaa, jossa osaamisen kehittymistä kuvataan kuudella eri tasolla: tietäminen, 
ymmärtäminen, soveltaminen, analyysi, synteesi ja arviointi/uuden luominen. 

Opintojen arviointi 

Osaaminen arvioidaan Laureassa seuraavasti: 

5 (kiitettävä), 
4 (hyvä), 
3 (hyvä), 
2 (tyydyttävä), 
1 (tyydyttävä) ja 
hylätty. 

Opinto ja toteutuksen osa voidaan arvioida myös hyväksytty/hylätty–asteikolla. 

Arviointikehikko amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoisissa opinnoissa 

Osaamisen arvioinnissa käytetään aina kulloinkin voimassa olevia arviointikriteereitä, jotka 
voivat vaihtua tutkinnon suorittamisen aikana. Seuraavassa kuvataan osaamisen arvioinnin 
perusteita tämän ohjeen laatimishetkellä. 

Arviointikehikossa on kaksi vaativuustasoa, vaativuustaso I ja vaativuustaso II. Kullekin 
opintojaksoille on määritelty vaativuustaso, jonka mukaisia arviointikriteereitä käytetään. 
Projektille sekä tarvittaessa moduulille määritellään vaativuustaso ennen projektin tai moduulin 
mukaisen osaamisen näyttämisen aloittamista. Vaativuustason mukaiset osaamiskriteerit 
kerrotaan kunkin opinnon toteutussuunnitelmassa. Arviointikriteerit ovat tunnisteita, joiden 
avulla opetussuunnitelmalla ilmaistujen opinnon osaamistavoitteiden laadullista saavuttamista 
arvioidaan. 
 
Arviointikehikon vaativuustasoilla osaaminen on kuvattu arvosanoille H/1, 3 ja 5. Syntyvää 
osaamista arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Hyvä osaaminen (3) edellyttää myös tyydyttävän 
osaamisen saavuttamista ja vastaavasti kiitettävä osaaminen (5) myös tyydyttävän ja hyvän 
osaamisen arviointikriteereiden täyttymistä. Mikäli osaaminen ei täysin saavuta hyvää tasoa, 
mutta täyttää tyydyttävän tason kriteerit, määrittyy arvosanaksi 2. Vastaavasti arvosanan 4 
opiskelija saa, mikäli osaaminen on hyvällä tasolla, mutta ei vielä kaikilta osin kiitettävää. 
 
Seuraavat kriteerit koskevat kaikkia muita opintoja paitsi opinnäytetyötä, jonka arviointiin on 
omat kriteerinsä, jotka käyvät ilmi opinnäytetyöohjeista. Kieliopintojen arvioinnissa sovelletaan 
Laurean yhteistä arviointikriteeristöä ja eurooppalaisen viitekehyksen mukaisia kielten 
taitotasokuvauksia. Arviointikriteerit perustuvat sekä eurooppalaiseen (EQF) että kansalliseen 
(NQF) tutkintojen viitekehykseen. 
  



 

 

 
Taulukko 1. Amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikko vaativuustaso I. 

 AMMATILLINEN 
TIETOPERUSTA, 
TIEDONHAKU JA 
RAPORTOINTI 

AMMATILLINEN 
TOIMINTA JA 
TYÖELÄMÄN 
KEHITTÄMINEN 

Arvioidaan soveltuvin 
osin: RYHMÄTYÖTAIDOT, 
JOHTAMINEN JA 
VASTUULLISUUS 

Arvosana 5 
Opiskelija 
osaa… 

• käyttää 
monipuolisesti 
ammattikäsitteitä  

• vertailla ja valita  
tarkoituksen-
mukaista tietoa  

• raportoida ja 
viestiä ammatti-
maisesti 

• toimia itsenäisesti 
opittuja taitoja ja 
menetelmiä käyttäen  

• ottaa vastuuta 
asiakkaan ja /tai 
yhteistyötahojen 
kanssa toimimisesta 
ja heidän tarpeisiinsa 
vastaamisesta 

• ennakoida 
ohjaustarpeitaan 

 

 

• edistää toiminnallaan 
ryhmän toimintaa ja 
ilmapiiriä 

• hallita ajankäyttöään 
tehden sovitut 
tehtävät työssä 
vaadittavalla 
laatutasolla  

• toimia vastuullisesti 
ja soveltaa opittuja 
taitoja ja menetelmiä  

• suunnitella ja arvioida 
toimintaansa 
turvallisuus ja/tai 
eettiset näkökulmat 
huomioiden 

Arvosana 3 
Opiskelija 
osaa… 

• käyttää 
johdonmukaisesti 
ammattikäsitteitä 
eri työkäytänteitä 
ja tilanteita 
selittäessään   

• koota tietoa ja 
hyödyntää 
tietoperustaansa 

• raportoida 
sovitulla tavalla  

 

• toimia opittuja 
taitoja ja 
menetelmiä käyttäen  

• toimia ammatillisesti 
asiakkaiden ja/tai 
yhteistyötahojen 
kanssa ja tunnistaa 
heidän tarpeensa 

• osallistua ohjaukseen 
ja hyödyntää sitä  

 

• toimia 
tavoitteellisesti 
ryhmässä 

• suunnitella ja hallita 
oman työn etenemistä 
ja ajankäyttöä 

• havaita 
turvallisuuteen 
liittyviä riskejä 

• perustella 
toimintaansa 
ammattieettisten 
periaatteiden 
mukaisesti 

Arvosana 
H/1 
Opiskelija 
osaa… 

• käyttää keskeisiä 
ammattikäsitteitä 
eri työkäytänteitä 
ja –tilanteita 
selittäessään 

• etsiä tietoa eri 
tietolähteistä 

• raportoida  

 

• toimia ohjattuna 
opiskeltavia taitoja 
ja menetelmiä 
käyttäen  

• toimia asiakkaiden 
ja/tai yhteistyö-
tahojen kanssa  

• ottaa vastaan 
ohjausta 

 

• toimia ryhmän 
jäsenenä 

• suunnitella ohjatusti 
oman työn etenemistä 
ja ajankäyttöä 

• toimia turvallisesti ja 
ammattieettisten 
periaatteiden 
mukaisesti 

• noudattaa annettuja 
ohjeita ja sääntöjä 

 



 

 

 

Taulukko 2. Amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikko vaativuustaso II. 

 AMMATILLINEN 
TIETOPERUSTA, 
TIEDONHAKU JA 
RAPORTOINTI 

AMMATILLINEN TOIMINTA 
JA TYÖELÄMÄN 
KEHITTÄMINEN 

Arvioidaan soveltuvilta 
osin: RYHMÄTYÖTAIDOT, 
JOHTAMINEN JA 
VASTUULLISUUS  

Arvosana 5 
Opiskelija 
osaa… 

• analysoida 
hankittua tietoa ja 
tehdä päätelmiä 
sekä yhdistää 
teoreettisen ja 
kokemuksellisen 
tiedon toisiinsa 

 

• arvioida tuotetun 
tiedon, taidon tai 
idean sovellettavuut-
ta ja vaikuttavuutta 
muihin yhteyksiin   

• ennakoida asiakkaan 
ja/tai yhteistyö-
tahojen tarpeita  

 
 

• arvioida ja kehittää 
ryhmän yrittäjä-
mäistä ja vastuullista 
työskentelyotetta 

• arvioida osaamisen 
hyödyntämismahdol-
lisuuksia sekä 
suunnitella omaa ja 
ryhmän kehittymistä 

 
 

Arvosana 3 
Opiskelija 
osaa… 

• arvioida kriittisesti 
tietoa ja 
perustella 
toimintaansa 
tutkitun tiedon 
avulla 

 

• esittää ratkaisuja 
ammatillisiin 
tehtäviin luovuutta 
hyödyntäen 

• edistää ammatillista 
yhteistyötä sekä 
kehittää asiakas- tai 
kumppanisuhdetta 

 

• edistää toiminnallaan 
ryhmän 
yrittäjämäistä ja 
vastuullista 
työskentelyotetta 

• kuvata oman 
osaamisensa 
kehittymistä 
suhteessa opinnon 
osaamistavoitteisiin 

 
Arvosana 
H/1 
Opiskelija 
osaa… 

• käyttää 
johdonmukaisesti 
ammattikäsitteitä 
ja osoittaa 
perehtyneensä 
tietoperustaan 

• raportoida ja 
viestiä ammatti-
maisesti 

 
 

• toimia itsenäisesti 
toimintaympäristö 
huomioiden 

• ottaa vastuuta 
asiakkaan ja /tai 
yhteistyötahon kanssa 
toimimisesta ja 
heidän tarpeisiinsa 
vastaamisesta 

 

• kuvata oman 
toimintansa 
merkitystä yhteistyön 
onnistumiseksi 

• kuvata osaamistaan 
suhteessa opinnon 
osaamistavoitteisiin 

 

Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden tekemiä itse- ja vertaisarviointeja sekä työelämän 
edustajien arvioita. Opiskelijalla on mahdollisuus myös hankitun osaamisen tunnistamiseen ja 
tunnustamiseen (HOT). Arvioinnin avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa ja omien 
tavoitteidensa kehittymistä suhteessa tutkinnon asettamiin osaamisvaatimuksiin. 

 

 



 

 

Arviointikehikko YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoisissa opinnoissa 

YAMK-tutkinnon tasoisissa opinnoissa sovelletaan seuraavaa arviointikehikkoa: 
 Kriteerit 
Arvosana 5 
Opiskelija 
osaa… 

Tietoperusta: 
• … luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä 

kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti ana-
lysoiden. 
 
Ongelmanratkaisu: 

• … ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai 
innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä 
soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. 
 
Kehittäminen: 

• … tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa.  
 
Viestintä: 

• … viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan 
ulkopuoliselle yleisölle. 
 

Arvosana 3 
Opiskelija 
osaa… 

Tietoperusta: 
• … hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-

alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä 
hyödyntäen. 

• … käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. 
 
Ongelmanratkaisu: 

• … ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa 
soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. 
 
Kehittäminen: 

• … luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen 
yhteisön huomioon. 
 
Viestintä: 

• … viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti 
että kirjallisesti. 

Arvosana 1 
Opiskelija 
osaa… 

Tietoperusta: 
• … hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. 
• … käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. 

 
Ongelmanratkaisu: 

• … ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai 
innovaatiotoiminnassa. 
 
Kehittäminen: 

• … tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.  
 
Viestintä: 

• … viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti. 



 

 

NQF, Taso 
7, YAMK-
tutkinto, 
kansallinen 
tutkintojen 
viitekehys 

LOPPU-/VALMISTUMISVAIHEEN OPINTOJAKSOJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖSSÄ 
HYÖDYNNETÄÄN MYÖS SEURAAVIA:  
 
• Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Opiskelija osaa johtaa asioita ja/tai 
ihmisiä. 

• Opiskelija osaa arvioida yksittäisten henkilöiden ja/tai ryhmien 
toimintaa.  

• Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen 
toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. (ei sovelleta 
vieraskielisiin yamk-koulutusohjelmiin) 

 
 
Lisäksi seuraavat ARENEn määrittämät yhteiset kompentessit arvioidaan integroidusti kunkin 
opintojakson arvioinnin yhteydessä: 
 
 YHTEISET KOMPETENSSIT taso 7 
Oppimisen taidot • osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää 

asiantuntijuuttaan 
• osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja 

eri alojen näkökulmasta  
• kykenee ottamaan vastuuta työyhteisön tavoitteellisesta 

oppimisesta 

Eettinen osaaminen • kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen 
seurauksista 

• osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantunti-
jana ja työelämän kehittäjänä 

• osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön 
näkökulmat 

• osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista 
työyhteisössä 

• osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja 
yhteiskuntavastuun toteutumista 

• kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa 
eettisiin arvoihin perustuen 

Työyhteisöosaaminen • osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia 
• osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja 

vuorovaikutusta 
• osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään 
• osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia 
• osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja 

ennakoimattomissa toimintaympäristöissä 
• kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, 

johtamistehtävissä tai yrittäjänä 

Innovaatio-osaaminen • osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen 
eri alojen osaamista 

• osaa johtaa projekteja 
• osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä 

hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä 



 

 

• osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti 
kannattavaa toimintaa 

Kansainvälistymis-
osaaminen 

• kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja 
toiminnan kehittämisessä 

• osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä 
• osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja 

mahdollisuuksia omalla ammattialallaan 
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