
  

   
Osaamisen arviointi, YAMK   

OSAAMIS-  

TASOT 

 

 

 

 

 

OSAAMISALUEET  

   

 

ALAN JA LÄHIALOJEN 

KÄSITTEIDEN JA 

ILMIÖIDEN 

OSAAMINEN  

 

TIEDONHANKINTA- JA 

HALLINTAOSAAMINEN  

SEKÄ VIESTINTÄ  
   

 

ONGELMANRATKAISUO

SAAMINEN  JA ALAN 

ASIANTUNTIJATEHTÄVI

SSÄ TOIMIMINEN  

 

AMMATILLINEN 

VUOROVAIKUTUS JA  

JOHTAMISOSAAMINEN  

 

YHTEISKUNNALLINEN ja 

EETTINEN OSAAMINEN  

   
   

 

ITSEOHJAUTUVUUS 

JA OPPIMINEN 

(ei arvioida 

numeerisesti)  
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Opiskelija 

osaa 

 

   

 - käyttää ja soveltaa 
asiantuntevasti laaja-alaisia 

ja pitkälle erikoistuneita 

oman alansa 
erityisosaamista vastaavia 

käsitteitä  
- luovasti  ja kriittisesti 

analysoida, soveltaa ja 

tulkita ilmiöitä ja 
käsitejärjestelmiä eri alojen 

rajapinnoilla  

  

   

 - hankkia tietoa luovasti ja 
kriittisesti kansallisissa ja 

kansainvälisistä tietolähteistä   

- viestiä suullisesti ja 
kirjallisesti alansa vaativissa 

kotimaisissa ja 
kansainvälisissä tilanteissa  

   

   
   

   

   

  

   

- löytää luovia ja perusteltuja 
ratkaisumalleja haasteellisiin 

työelämän ja ammattialan 

sekä sen rajapintojen 
ongelmiin   

 
 

  

   

- kehittää uusia strategisia 
lähestymistapoja johtamiseen ja 

vaikuttamiseen monimutkaisissa ja 

ennakoimattomissa työelämän 
tilanteissa  

 
   

   

   
   

   

 

 - vaikuttaa kansallisissa ja kansainvälisissä 

asiantuntijaverkostoissa  
- vaikuttaa julkisessa eettisessä 

keskustelussa  

- tehtävässään soveltaa monipuolisesti ja 
syvällisesti alan arvoperustaa ja 

ammattietiikkaa moniammatillisissa 
työyhteisöissä 

 - systemaattisesti ja innovatiivisesti edistää 

kestävän kehityksen ja esteettömyyden 
periaatteiden toteutumista alalla ja sen 

rajapinnoilla  

   

Osaa kehittää itseään ja 

ammattitaitoaan jatkuvan 
oppimisen periaatteella 
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Opiskelija 

osaa  

   
   

   

   

  
  - monipuolisesti laaja-

alaiset ja pitkälle 

erikoistuneet oman alansa 
erityisosaamista vastaavat 

käsitteet  

- analysoida, soveltaa ja 
tulkita käsitejärjestelmiä eri 

alojen rajapinnoilla  

   

   
 - hankkia tietoa 

systemaattisesti ja 

monipuolisesti kansallisista ja 
kansainvälisistä tietolähteistä  

  

- viestiä ammattialastaan 
hyvin suullisesti ja kirjallisesti 

sekä kansallisesti että 

kansainvälisesti  
   

  
  - löytää itsenäisesti 

perusteltuja ratkaisumalleja 

monitahoisiin alan ja sen 
rajapintojen ongelmiin  

- toimia itsenäisesti alan 

vaativissa 
asiantuntijatehtävissä tai 

yrittäjänä 

  
   

  
  - kehittää ja johtaa 

asiantuntevasti  moniammatillisen 

työyhteisön toimintaa  
- kehittää  työyhteisöjen välistä 

vuorovaikutusta ja yhteistyötä 

   
   - vaikuttaa kansallisissa ja /tai 

kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa  

- olla aloitteellinen julkisessa eettisessä 
keskustelussa 

- tulkita ja soveltaa monipuolisesti yleisiä 

eettisiä periaatteita sekä ammattietiikkaa 
moniammatillisissa työyhteisöissä 

 - edistää kestävän kehityksen  ja 

esteettömyyden  
periaatteita toiminnassaan 
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Opiskelija  

osaa 

   

   

   

   
 -asiantuntevasti analysoida, 

tulkita  ja soveltaa oman 

alan ja lähialojen käsitteitä 

ja ilmiöitä  

  
  - hankkia  tietoa kansallisista 

ja kansainvälisistä 

tietolähteistä   

- viestiä hyvin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä alan että sen 

ulkopuoliselle yleisölle 
kansallisesti ja 

kansainvälisesti  

- tehdä 
tiedonhakusuunnitelman  

  
  - löytää perusteltuja 

ratkaisumalleja monitahoisiin 

alan ongelmiin  

- toimia alan vaativissa 

asiantuntijatehtävissä tai 

yrittäjänä  

  
  - johtaa asioita ja 

ihmisiä  moniammatillisissa 

työyhteisöissä 

- toimia hyvässä ammatillisessa 

vuorovaikutuksessa oman ja 

muiden alojen asiantuntijoiden 
sekä asiakkaiden kanssa  

  
   - ottaa yhteyttä erilaisiin alan kansallisiin 

ja  kansainvälisiin asiantuntijaverkostoihin  

-osallistua julkiseen keskusteluun 

ammattietiikasta 

- tulkita ja soveltaa yleisiä eettisiä 

periaatteita sekä ammattietiikkaa 
moniammatillisissa työyhteisöissä  

 - hyödyntää kestävän kehityksen 

ja  esteettömyyden periaatteita 
toiminnassaan  

 


