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Diakonia-ammattikorkeakoulu, osaamisen yleiset arviointikriteerit YAMK-tutkinnot 

Vaativuustaso IV, YAMK (NQF7, ERKOt soveltaen NQF6-7) 

Tasot Osaamisalueet 

 Ammatilliset tiedot ja 
tiedonhankinta 

Ammatilliset taidot, 
asiantuntijatehtävissä toimiminen ja 
ongelmanratkaisu 

Johtaminen, ryhmä- ja verkosto-
osaaminen 

Eettinen osaaminen ja 
vastuullisuus 

5 

Opiskelija  

 

Käyttää ja soveltaa 
asiantuntevasti laaja-alaisia ja 
pitkälle erikoistuneita oman 
alansa erityisosaamista 
vastaavia käsitteitä. 
 
Analysoi, soveltaa ja tulkitsee 
luovasti ja kriittisesti ilmiöitä ja 
käsitejärjestelmiä eri alojen 
rajapinnoilla. 
 
Hankkii tietoa luovasti ja 
kriittisesti kansallisista ja 
kansainvälisistä tietolähteistä. 
 
Viestii suullisesti ja kirjallisesti 
alansa vaativissa kotimaisissa ja 
kansainvälisissä tilanteissa. 
 

Löytää innovatiivisia ja perusteltuja 
ratkaisumalleja haasteellisiin 
työelämän ja ammattialan ongelmiin 
sekä asiakkaiden että kansallisten ja 
kansainvälisten sidosryhmien kanssa. 
 
Toimii itsenäisesti ja kriittisesti alan 
vaativissa asiantuntija- ja 
johtamistehtävissä tai yrittäjänä. 
 
Arvioi kriittisesti ja monipuolisesti 
asiantuntijatyön ja 
johtamistoiminnan tuloksellisuutta ja 
vaikuttavuutta. 

Kehittää uusia strategisia 
lähestymistapoja johtamiseen ja 
vaikuttamiseen monimutkaisissa ja 
ennakoimattomissa työelämän 
tilanteissa. 
 
Kehittää työyhteisöjen välistä 
vuorovaikutusta ja yhteistyötä 
laadukkaasti. 
 
Soveltaa itsenäisesti tieto- ja 
viestintätekniikkaa ja luoda 
verkostoja ja kumppanuuksia 
vuorovaikutuksessa oman ja 
muiden alojen asiantuntijoiden 
sekä asiakkaiden kanssa.  

Vaikuttaa kansallisissa ja 
kansainvälisissä 
asiantuntijaverkostoissa. 
 
Vaikuttaa julkisessa 
eettisessä keskustelussa. 
 
Tehtävässään soveltaa 
monipuolisesti ja syvällisesti 
alan arvoperustaa ja 
ammattietiikkaa. 
 
Systemaattisesti ja 
innovatiivisesti edistää 
kestävän kehityksen ja 
esteettömyyden 
periaatteiden toteutumista 
verkostoissa.  

3 

Opiskelija  

 

Käyttää monipuolisesti oman 
alansa erityisosaamista 
vastaavia käsitteitä. 
 
Analysoi, soveltaa ja tulkitsee 
käsitejärjestelmiä eri alojen 
rajapinnoilla. 
 

Löytää itsenäisesti perusteltuja ja 
innovatiivisia ratkaisumalleja 
monitahoisiin oman ammattialansa 
ongelmiin sekä asiakkaiden että 
sidosryhmien kanssa. 
 

Kehittää, johtaa ja arvioi 
moniammatillisen työyhteisön 
toimintaa. 
 
Kehittää työyhteisöjen välistä 
vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 
Soveltaa itsenäisesti tieto- ja 
viestintätekniikkaa ja luo verkostoja 

Vaikuttaa kansallisissa ja /tai 
kansainvälisissä 
asiantuntijaverkostoissa. 
 
On aloitteellinen julkisessa 
eettisessä keskustelussa. 
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Hankkii tietoa systemaattisesti 
ja monipuolisesti kansallisista ja 
kansainvälisistä tietolähteistä. 
 
Viestii ammattialastaan hyvin 
suullisesti ja kirjallisesti sekä 
kansallisesti että 
kansainvälisesti. 
 

Toimii itsenäisesti alan vaativissa 
asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai 
yrittäjänä. 
 
Arvioi kriittisesti asiantuntijatyön ja 
johtamistoiminnan tuloksellisuutta ja 
vaikuttavuutta. 

ja kumppanuuksia 
vuorovaikutuksessa oman ja 
muiden alojen asiantuntijoiden 
sekä asiakkaiden kanssa.  

Tulkitsee ja soveltaa 
monipuolisesti eettisiä 
periaatteita 
moniammatillisissa 
yhteistyöverkostoissa. 
 
Edistää kestävän kehityksen 
ja esteettömyyden 
periaatteita 
ammattialallaan. 

1 
Opiskelija  

 

Analysoi, tulkitsee ja hyödyntää 
oman alansa erityisosaamista 
vastaavia tietoja ja menetelmiä 
oman alansa kehittämisen 
perustana. 
 
Hankkii ja käsittelee tietoa 
kansallisista ja kansainvälisistä 
tietolähteistä. 
 
Viestii suullisesti ja kirjallisesti 
oman organisaation sisällä ja 
alueellisesti. 
 

Löytää ratkaisumalleja palvelujen ja 
menetelmien kehittämiseen 
yhteistyössä asiakkaiden ja 
sidosryhmien kanssa monitahoisiin 
alan ongelmiin. 
 
Toimii alan asiantuntija- ja 
johtamistehtävissä tai yrittäjänä. 
 
Arvioi asiantuntijatyön ja 
johtamistoiminnan tuloksellisuutta ja 
vaikuttavuutta.  
 

Johtaa ja kehittää oman 
erityisalansa asiantuntijana 
yksittäisten henkilöiden, 
moninaisten ryhmien ja yhteisöjen 
toimintaa, asioita ja ihmisiä 
moniammatillisissa työyhteisöissä. 
 
Soveltaa tieto- ja 
viestintätekniikkaa ja luo verkostoja 
ja kumppanuuksia 
vuorovaikutuksessa oman ja 
muiden alojen asiantuntijoiden 
sekä asiakkaiden kanssa. 
 

Toimii erilaisissa oman 
alansa kansallisissa ja 
kansainvälisissä 
asiantuntijaverkostoissa. 
 
Osallistuu 
yhteiskunnalliseen 
keskusteluun 
ammattietiikan perusteella. 
 
Tulkitsee ja soveltaa eettisiä 
periaatteita omaan 
erityisalaansa.  
 
Hyödyntää kestävän 
kehityksen ja 
esteettömyyden periaatteita 
toiminnassaan. 
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