TUOTOS - tutkimus- tai kehittämistyö
tuloksineen
Opinnäytetyön
- teoreettiset perustelut
- keskeiset käsitteet ja rajaukset
- tavoitteiden asettaminen
Opinnäytetyössä käytetyt menetelmät ja
työtavat
- luotettavuus
- eettisyys
- innovatiivisuus
- systemaattisuus
- kriittisyys
Opinnäytetyön yhteys työelämään
- ajankohtaisuus
- hyödynnettävyys
- aluevaikuttavuus

1 Tyydyttävä
toimintaa kuvaava
- teoreettiset perustelut
ovat suppeat ja yhteys aiheeseen
epäjohdonmukainen
- käsitteiden käyttö ja määrittely on
puutteellista
- aihe on huonosti rajattu
- tavoitteen asettaminen on havaittavissa,
mutta jäsentymätöntä
- menetelmien ja työtapojen hallinta ja käyttö
puutteellista ja epäjohdonmukaista
- hyödyttää työelämää (toimeksiantajaa)
heikosti

2 Tyydyttävä
perehtyvä
- teoreettiset perustelut ovat suppeat ja
yhteys aiheeseen johdonmukainen
- käsitteiden käyttö ja määrittely on osin
puutteellista
- aiheen rajaaminen tehty pääasiassa ohjaajan
toimesta
- tavoitteen asettaminen on puutteellisesti
jäsentynyttä
- menetelmien ja työtapojen hallinta ja käyttö
osin puutteellista ja epäjohdonmukaista
- hyödyttää työelämää (toimeksiantajaa)
tyydyttävästi

3 Hyvä
osaava / soveltava
- teoreettiset perustelut ovat
tarkoituksenmukaiset ja selkeät
- käsitteiden käyttö ja määrittely on selkeää
- aiheen rajaus on selkeää
- tavoitteen asettaminen on jäsentynyttä
- menetelmien ja työtapojen hallinta ja käyttö
tarkoituksenmukaista
- hyödyttää työelämää (toimeksiantajaa)
jossain määrin

4 Hyvä
soveltava / syventävä
- teoreettiset perustelut ovat monipuoliset ja
aiheen kannalta tarkoituksenmukaiset
- käsitteiden käyttö ja määrittely on
analyyttistä ja perusteltua
- aiheen rajaus on selkeää ja perusteltua
- tavoitteen asettaminen on selkeää ja
realistista
- menetelmien ja työtapojen hallinta ja käyttö
perusteltua
- hyödyttää työelämää (toimeksiantajaa) ja on
sovellettavissa käytännössä

5 Kiitettävä
syventävä / kehittävä
- teoreettiset perustelut rakentuvat kriittisesti
valikoidun ja monipuolisesti yhdistellyn tiedon
varaan
- käsitteiden käyttö ja määrittely on
analyyttistä ja monipuolista
- aiheen rajaus on selkeää ja perusteltua
- tavoitteen asettaminen on erinomaista
- menetelmien ja työtapojen hallinta ja käyttö
innovatiivista ja itsenäistä
- hyödyttää laajasti työelämää
(toimeksiantajaa) ja työ ja sen tulokset ovat
merkittävät työelämälle (toimeksiantajalle)

OPINNÄYTETYÖPROSESSI

1 Tyydyttävä
toimintaa kuvaava
- ohjausta ei ole hyödynnetty
- opiskelijan toiminta on ollut epäitsenäistä ja
opiskelija on tarvinnut runsaasti tukea työn eri
vaiheissa, työ ei ole valmistunut aikataulun
mukaisesti
- substanssin hallinta sirpaleista ja
jäsentymätöntä

2 Tyydyttävä
perehtyvä
- opiskelija on tarvinnut tukea prosessin
aikataulussa pysymisessä työn eri vaiheissa tai
työ ei pysy aikataulussa
- ammatillisuutta ja substanssin hallintaa
nähtävissä

3 Hyvä
osaava / soveltava
- opiskelija on huolehtinut itsenäisesti ja
yhteistyökykyisesti prosessin aikataulussa
pysymisestä työn eri vaiheissa
- opiskelija arvioi osaamisensa kehittymistä
suhteessa alakohtaisiin kompetensseihin
- työssä näkyy opiskelijan ammatillisuus ja
asiantuntijuuden kehittyminen

4 Hyvä
soveltava / syventävä
- opiskelija on toiminut itseohjautuvasti ja
vastuullisesti
- opiskelija arvioi monipuolisesti osaamisensa
kehittymistä suhteessa lakohtaisiin
kompetensseihin
- opiskelija kykenee tarkastelemaan kriittisesti
omaa asiantuntijuuttaan

5 Kiitettävä
syventävä / kehittävä
- opiskelija on toiminut itseohjautuvasti ja
vastuullisesti
- opiskelija arvioi monipuolisesti osaamisensa
kehittymistä suhteessa alakohtaisiin
kompetensseihin ja alan kehittämiseen
- opiskelija on saavuttanut aiheensa
substanssialueen asiantuntijuuden

1 Tyydyttävä
toimintaa kuvaava
- teksti on ymmärrettävää mutta kankeaa
- rakenne on epäjohdonmukainen
- työn tulokset on esitetty suullisesti
- lähteiden käyttö on yksipuolista ja viitteiden
merkintä puutteellista

2 Tyydyttävä
perehtyvä
- työn kieli on tyylillisesti epätasaista, ja siinä
on tyylirikkoja ja luettelomaisuutta
- suullinen esitys tukeutuu vahvasti ennalta
valmistettuun materiaaliin

3 Hyvä
osaava / soveltava
- kirjallinen raportointi on jäsentynyttä ja kielija ulkoasultaan huoliteltua, täsmällistä ja
selkeää asiatekstiä
- suullinen raportointi on havainnollista,
vuorovaikutteista ja kohderyhmälle
suunnattua
- työssä on hyödynnetty myös vieraskielistä
lähdemateriaalia

4 Hyvä
soveltava / syventävä
- opiskelija osaa esittää tulokset ja
johtopäätökset perustellusti, analyyttisesti ja
havainnollisesti
- suullinen raportointi on vakuuttavaa ja tuo
opiskelijan asiantuntijuuden hyvin esiin
- lähteitä on käytetty monipuolisesti ja
kriittisesti

5 Kiitettävä
syventävä / kehittävä
- raportointi osoittaa erinomaista kielen
hallintaa ja se välittää opiskelijan ajattelun
jäsentyneesti, kirkkaasti ja havainnollisesti
- opiskelija osaa viestiä onnistuneesti
tuloksista erilaisille sidosryhmille osoittaen
kykyä kriittiseen ajatteluun ja edelleen
kehittyvään asiantuntijuuteen
- lähteitä on käytetty kiitettävän
monipuolisesti ja kriittisesti

Opinnäytetyöprosessin
- suunnitelmallisuus
- tavoitteellisuus
- aikataulussa pysyminen
Opiskelijan
- sitoutuneisuus
- vastuullisuus
- yhteistyötaidot
- itseohjautuvuus
Opiskelijan kehittyminen
- ammatillisuus
- asiantuntijuus
KIRJALLINEN JA SUULLINEN RAPORTOINTI
Kirjallinen raportti
- selkeys
- johdonmukaisuus
- käsitteiden määrittely
- työn nimen, tiivistelmän, abstraktin ja
mahdollisen posterin kuvaavuus
- kuvien, taulukoiden ja liitteiden käyttö
- kirjallisuusviitteiden esittäminen
- kieliasu
Suullinen esitys
- työn ja tulosten esittely
- asiantuntijuus

