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Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

osana tutkintoa – 15 opintopistettä

• Toimeksiantoja: Suunnittelu-, kehitys-, sovellus- tai tarkastustehtäviä tai 
tutkimuksellisia töitä – metodit ratkaistavan ongelman mukaan

• Oma yritys on aiheena myös hyvä

• Toimeksiantaja on toivottava

• Ilman toimeksiantajaa tehty työ on mahdollinen – täytyy olla

– Ei-haluttu tilanne, usein syynä:

– Opiskelija kiinnostunut aiheesta, johon ei saatu toimeksiantoa

– Opiskelijan terveyteen, perheeseen tai työhön liittyvät syyt => 
opiskelijan resurssi- tai motivaatiopula

• AMK-tutkinto ei ole tutkijakoulutus - opinnäytetöissä tutkimuksellinen ote

• Prosessi on pitkälti vakioitu 

• Yksi opintosuoritus muiden joukossa

– Joskus paras opinnäytetyö on valmistunut opinnäytetyö.



Haasteita ja ratkaisuja

• ”Hyvien” aiheiden löytäminen

 Työelämän toimeksiantajien, koulun ja opiskelijoiden aktiivisuus

 Vastuu selkeästi opiskelijalla

 Koulun ja opiskelijoiden avoimuus aiheille ja suoritustavoille

• Opiskelijoiden vaihtelevat valmiudet: matemaattiset, kirjalliset, resurssit

 On oltava erilaisia opinnäytetöiden suoritustapoja

• Opiskelijoiden vaihteleva motivaatio opinnäytetyön tekemiseen

 Vapaus ja vastuu valita sopiva aihe ja suoritustapa

 Koko arviointiskaala 1 – 5 on käytössä

 Ohjauksen nopea reagointi

 Selkeät työtä ohjaavat prosessit

• Ohjaajien resurssit ja motivaatio

 Resurssit yleensä määritelty tuntia/työ



Haasteita ja ratkaisuja

• Toimeksiantajien vaatimukset: Aikataulu, heikko tuki/ohjaus

 Palaverit, yhteydenpito, avoimuus, työt osaksi toimeksiantajien TKI:tä

• Julkisuus – mitä merkityksellisempi aihe yritykselle, sitä suurempi paine

Toimeksiantajat eivät useinkaan pidä työn ”laittamisesta nettiin”

 Tutkintotodistuksen saamiseen johtava opinnäytetyö on julkisuuslain 

nojalla viranomaisen asiakirja, joka on julkinen

 Opinnäytetyön tekijänoikeus kuuluu aina opinnäytetyön tekijälle.  

Tekijällä on oikeus päättää julkaisemisesta =>  julkaisu Theseus tai/ja 

koulujen tietokannat

 Opiskelija huolehtii siitä, että julkaistavaan opinnäytetyöhön ei 

sisällytetä salassa pidettäviä henkilötietoja tai liikesalaisuuksia
Lähde: Arene 2022. Opinnäytetyön eettiset suositukset

Theseus 2022. Hyvä tietää käyttöoikeuksista



Mihin opinnoissa kannattaa panostaa?

”Opinnäytetyö > 

mahdollisuus syventää omaa osaamistaan lempiaiheestaan.”

MTI(AMK) Henna-Riikka Haikonen, operaattori, Kasiforest Oy, 

Alumnin puheenvuoro Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 

työelämäiltapäivässä 22.11.2022




