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TIIVISTELMÄ 

Tässä ohjeessa määritellään Hämeen ammattikorkeakoulussa suoritettaviin 
ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvan harjoittelun muodot ja säännöt sekä 
ohjeistetaan harjoittelun suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin vastuut. 
 
 

VASTUUMATRIISI 
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harjoittelupaikan hankinta T A, P    
harjoittelun tavoitteiden määrittely 
ops:ia vastaavasti 

T A, T  P  

harjoittelusta sopiminen T, AK A, AK  V  
yhteydenpito ja harjoittelun ohjaus T T  V  
harjoittelun toteutus ops:n mukaan T A  V V 
harjoittelun arviointi T T    
harjoittelun raportointi T P    
AHOT-menettely  A, E A   
suoritusmerkinnät  T  A   
harjoittelun ohjauksen resurssointi    T P, T 

 

A = avustaa, T = toteuttaa, E= esittää, P = päättää, AK = allekirjoittaa, V = vastaa 
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AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON KUULUVA HARJOITTELU 

 

1 Tarkoitus ja soveltamisala 

 
Toimintaohje koskee Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) suoritettaviin 
ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvaa harjoittelua. 

2 Harjoittelun määrittely  

 
Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu ammattitaitoa edistävää harjoittelua 
(asetus (352/2003, 4 §). Opetusministeriö määrittää koulutusohjelmapäätöksis-
sään koulutusohjelman harjoittelun laajuuden. Hämeen ammattikorkeakoulus-
sa harjoittelun laajuus on koulutusohjelmasta riippuen 30 - 85 opintopistettä.  
 
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti oman alansa kes-
keisiin käytännön työtehtäviin siten, että hän soveltaa opittuja tietoja ja taitoja 
työelämässä. Tavoitteena on edistää opiskelijan urakehitystä, tutustuttaa työn-
tekijöiden asemaan ja työympäristöön sekä lisätä työllistymistä. 

2.1 Harjoittelumuodot 
 
Opiskelija suorittaa tutkintoon kuuluvan harjoittelun ohjattuna harjoitteluna 
opintojen aikana kotimaassa, ulkomailla tai omassa yrityksessä. Jos opiskeli-
jalla on muulla tavoin hankittua harjoittelun tavoitteiden mukaista osaamista, 
hän voi hakea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkimansa osaamisen 
tunnistamista ja tunnustamista AHOT-menettelyn kautta. 
 

2.1.1 Ohjattu harjoittelu 

 
Tutkintoon kuuluva harjoittelu suoritetaan ohjattuna harjoitteluna opintojen 
aikana. Ohjattu harjoittelu koostuu monipuolisista työtehtävistä ja tukee am-
matillista kasvua sekä asiantuntijuuden kehittymistä. 
 

2.1.2 Ulkomailla tapahtuva harjoittelu 

 
Opiskelija voi suorittaa tutkintoon kuuluvan ohjatun harjoittelun ulkomailla 
opiskeluvaihdossa, harjoitteluvaihdossa, Erasmus-harjoitteluvaihdossa tai kan-
sainvälisessä kaksoistutkinnossa. Ulkomaan vaihtoon hakeutumisen prosessi, 
toteutus, raportointi sekä tarvittavat lomakkeet ja asiakirjat on ohjeistettu 
Opiskelijavaihdon toimintaohjeessa. 
 

2.1.3 Harjoittelu omassa yrityksessä 

Harjoitteluvastaava tai -ohjaaja voi hyväksyä opiskelijan harjoittelupaikaksi 
opiskelijan oman yrityksen tai perusteilla olevan yrityksen. Tällöin HAMK 
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määrittää opiskelijalle opettajan ohjaamaan harjoittelua työnantajan näkökul-
masta.  Ohjaaja kirjoittaa opiskelijalle harjoittelutodistuksen ja antaa työnanta-
jan palautteen. 

 
2.1.4 AHOT- menettelyn kautta hyväksyttävä harjoittelu 

Opiskelija voi esittää ennen opiskelua tai poissaolokauden aikana hankki-
maansa työkokemusta tai opintojen aikana päätoimista alalla työskentelyään 
hyväksiluettavaksi AHOT-menettelyn kautta, joka on ohjeistettu AHOT-
toimintaohjeessa. Opiskelija laatii osaamisen näyttöhakemuksen ja liittää sii-
hen työtodistuksen, harjoitteluraportin, portfolion ja /tai mahdollisen muun 
tuottamansa aineiston koulutusohjelmakohtaisten ohjeiden mukaisesti. 
 

2.2 Harjoittelun laajuus, kesto ja ajoitus 
 
Opiskelijalta yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadit-
tava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Harjoitteluun sovelletaan 
samaa periaatetta, ja siten harjoittelun kokonaiskestoksi määräytyy koulu-
tusalasta riippuen 20 – 57 työviikkoa. 
 
Koulutusohjelma huomioi harjoittelun tutkintoon kuuluvien opintojen ohjeelli-
sessa ajoituksessa siten, että harjoittelu sijoittuu tutkinnon tavoitteiden ja vuo-
siteemojen mukaan mielekkääseen kohtaan. Harjoittelun opintokokonaisuus 
on suunniteltu koulutusohjelman OPS:ssa yhdeksi tai useammaksi opintojak-
soksi. Opiskelija voi omassa HOPSissaan poiketa perustellusti tästä koulutus-
ohjelman ajoituksesta. Harjoittelun tavoitteellisuuden ja ohjauksen järjestämi-
sen vuoksi suositellaan vähintään 5 op harjoittelujaksoja. Harjoittelu voidaan 
tehdä myös osa-aikatyössä, jolloin työajaksi suositellaan vähintään 10 -14 tun-
tia viikossa. 
 

2.3 Harjoittelun tavoitteet 
 
Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvan harjoittelun tavoitteena on, että 
opiskelija  
 
- saavuttaa koulutusohjelmansa opetussuunnitelmassa ilmaistut ammatinhal-

linnan kannalta keskeiset valmiudet 
- perehtyy työelämään ammattialansa näkökulmasta 
- harjaantuu jatkuvaan itseään ja omaa ammattialaansa kehittävään työsken-

telyyn ja yrittäjyyteen 
- työllistyy opintojensa päättyessä 
- voi sijoittua kansainvälisiin alansa tehtäviin. 

Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa (HOPS) laatiessaan opiskelija aset-
taa harjoittelulleen tavoitteet niin, että opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö tu-
kevat kokonaisuutena opiskelijan ammatillista kasvua. Ohjatun harjoittelun ja 
oppimisen edetessä tavoitteet täsmentyvät ja tarkentuvat. 
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2.4 Harjoittelusopimus 

 
Harjoittelusopimus tehdään aina kirjallisesti ennen ohjatun harjoittelun alka-
mista yhteistyössä harjoitteluohjaajan tai -vastaavan ja työpaikan edustajan 
kanssa. 
 
Harjoittelusopimus tehdään kolmena kappaleena sopimuslomakkeelle ja se 
tarkentuu oppimisen edetessä yhteisen arvioinnin kautta. Sopimuksessa käsi-
tellään vähintään mallilomakkeessa mainitut asiat (liite 1 harjoittelusopimus) 
ja sen allekirjoittavat opiskelija, työantajan edustaja ja HAMKin harjoitteluoh-
jaaja tai -vastaava.  
 

2.5 Harjoittelun arviointi ja merkitseminen rekisteriin 
 
Ohjattu harjoittelu arvioidaan hyväksytty (H) – hylätty (0) -asteikolla. Harjoit-
telun osaamistavoitteet ja arviointiperusteet kuvataan tarkemmin koulutusoh-
jelmakohtaisesti.  
 

3 Lakisääteiset asiat 

Harjoittelupaikan lakisääteiset velvoitteet määräytyvät opiskelijan harjoittelun 
sopimussuhteen mukaan. Jos opiskelija suorittaa harjoittelunsa työsuhteessa, 
työnantajaa ja harjoittelijaa sitovat samat lakisääteiset velvoitteet kuin muita-
kin harjoittelupaikan työntekijöitä.  

3.1 Salassapitovelvollisuus 
 
Opiskelija on salassapitovelvollinen harjoittelupaikkansa liiketoiminnasta ja 
asiakassuhteista sekä sosiaali- ja terveysalan harjoittelussa opiskelija on salas-
sapitovelvollinen henkilötietoja käsiteltäessä henkilötietolain (523/1999) mu-
kaisesti.  

3.2 Työaika 
Harjoittelussa työaika määräytyy työaikalain (605/1996) ja kyseisellä harjoit-
telupaikalla sovellettavan työehtosopimuksen perusteella. 

3.3 Työturvallisuus 
Työnantaja huolehtii ja vastaa työpaikalla tapahtuvan harjoittelun aikana opis-
kelijan työturvallisuudesta lain 738/2002 § 3 ja § 4 edellyttämällä tavalla. 
Opiskelija on velvollinen noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita ja mää-
räyksiä. 

3.4 Tapaturmavakuutus 
 
Jos opiskelija suorittaa harjoittelunsa työsuhteessa, työnantaja huolehtii har-
joittelijan vakuutuksista.  
 



 

TOIMINTAOHJE  7 (11) 
 

   
   

 
Jos harjoittelu ei tapahdu työsuhteessa, HAMK on vakuuttanut opiskelijansa 
harjoittelun aikana tapahtuvan tapaturman varalta (laki 1318/2002) ja tapatur-
makorvaukset maksetaan sen mukaisesti.  
 
Ulkomaille suuntautuvan työharjoittelun osalta tapaturmavakuutus on lisäksi 
voimassa meno- ja paluumatkalla Suomen ja harjoittelumaan välillä. 

3.5 Vahingonkorvausvastuu 
 
Vahingonkorvausvastuu on sillä, jonka lukuun, hyödyksi tai työnjohdolla 
työskennellään. (Vahingonkorvauslaki 412/1974 luku 2. § 1 ja luku 3 § 1) 
Työsuhteessa on isännän vastuu.  
 
Tahallaan aiheutetusta vahingosta vastaa työntekijä itse.  
 
Mikäli opiskelija harjoittelee ilman työsuhdetta, vahingonkorvausvastuu on 
yrityksellä, jolle ja jonka työnjohdon alla opiskelija tekee työtä (3. luku 1 § 3. 
mom.). 
 

3.6 Oikeudet opiskelijan työn tuloksiin  
 

3.6.1 Tekijänoikeudet 

Kun opiskelija harjoittelee työpaikalla ilman työsuhdetta (= ilman työsopimus-
ta), hänellä itsellään on tekijänoikeudet teoskynnyksen ylittäviin työnsä tulok-
siin kuten tietokoneohjelmiin ja taideteollisiin esineisiin. (Tekijänoikeuslaki 
8.7.1961/404 § 40b (11.1.1991/34)). Tekijänoikeuden taloudelliset oikeudet on 
siirrettävissä kirjallisella sopimuksella. Suunnittelijan nimi on mainittava 
asianmukaisesti.   
 
Kun opiskelija harjoittelee työpaikalla työsuhteessa, hänen siihen liittyviä teh-
täviä täyttäessään tekemänsä tietokoneohjelman ja siihen välittömästi liittyvän 
teoksen tekijänoikeudet siirtyvät työnantajalle. (Tekijänoikeuslaki § 40b). 
 
Kun opiskelija harjoittelee ammattikorkeakoulussa työsuhteessa itsenäisenä 
opettajana tai tutkijana, tekijänoikeudet tietoteknisistä tuotoksista eivät siirry 
ammattikorkeakoululle, vaikka hän toimisi työsuhteessa. (Tekijänoikeuslaki § 
40 b 2 mom.) Tekijänoikeuden taloudelliset oikeudet on siirrettävissä kirjalli-
sella sopimuksella.  
 

3.6.2 Patenttioikeudet 

Kun opiskelija harjoittelee ilman työsuhdetta (= ilman työsopimusta), hänellä 
on oikeudet suomalaisen keksintökynnyksen ylittävään keksintöönsä. (Patent-
tilaki 550/1967, § 1). 
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Kun opiskelija harjoittelee työpaikalla työsuhteessa, hänen siihen liittyviä teh-
täviä täyttäessään tekemänsä keksinnöt siirtyvät suoraan lain nojalla työnanta-
jalle. (656/1967, § 4) 
 
Kun opiskelija harjoittelee työsuhteessa HAMKiin, korkeakoululla on oikeus 
opiskelijan sopimustutkimuksessa ja muussa työssä tekemään keksintöön, 
mutta hänellä itsellään on oikeus avoimessa tutkimuksessa tekemäänsä keksin-
töön. (laki 369/2006 § 1, 6, 7 ja 8). 
 

4 Harjoittelun toteuttaminen  

4.1 Harjoittelun prosessi kaikilla muilla paitsi sosiaali- ja terveysalalla 
 
Harjoittelupaikan hankinta 
Opiskelija vastaa ensisijaisesti harjoittelupaikan hankinnasta. Hän hyväksyttää 
harjoittelupaikan etukäteen harjoitteluohjaajalla ja/tai -vastaavalla. Tavoitteena 
on, että harjoittelija on työpaikkaansa työsuhteessa, jolloin vastuukysymykset 
määräytyvät normaalin työsuhteen mukaisesti.  
 
Harjoittelusopimus 
Opiskelija, harjoittelupaikka ja koulutusohjelma laativat ennen harjoittelujak-
son alkua harjoittelusopimuksen, josta käyvät ilmi mm. opiskelijan asettamat 
harjoittelujakson osaamistavoitteet. Tavoitteita tarkennetaan harjoittelujakson 
ja oppimisen edetessä yhteisen arvioinnin kautta. 
 
Harjoittelun ohjaus 
Ohjauksen tavoitteena on opiskelijan oppimisen, ammatillisen kasvun sekä 
asiantuntijuuden kehittymisen tukeminen. Jokaiseen harjoittelujaksoon kuuluu 
opiskelijan ja ohjaajan välinen ohjauskeskustelu. Ohjausta toteutetaan erilais-
ten oppimistehtävien sekä vuorovaikutuksen avulla. Harjoittelupaikka nimeää 
vastuuhenkilön ohjaamaan harjoittelijaa harjoittelun aikana. HAMKista opis-
kelijalla on harjoitteluohjaaja tai -vastaava omasta koulutusohjelmasta. Har-
joittelun ohjauksen vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija kokee saavansa 
ohjausta sitä tarvitessaan.  
 
Harjoittelun raportointi 
Harjoitteluraportoinnissa opiskelija kuvaa harjoittelupaikkaa, harjoittelun si-
sältöä ja peilaa omaa oppimistaan harjoittelun osaamistavoitteisiin. Opiskelija 
raportoi harjoittelustaan koulutusohjelmaan harjoitteluvastaavalle ennalta sovi-
tussa määräajassa. Samalla opiskelija toimittaa harjoitteluvastaavalle todistuk-
sen harjoittelustaan. Raportoinnin muoto ja hyväksymismenettely määritellään 
koulutusohjelmakohtaisesti.  
 

4.2 Sosiaali- ja terveysalan harjoittelun erityispiirteet 
 
Sosiaali- ja terveysalan ohjatun harjoittelun tarkoituksena on saavuttaa sosiaa-
li - ja terveysalan opetussuunnitelmissa määritellyt ammatin hallinnan kannalta 
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keskeiset valmiudet. Hoitotyön koulutusohjelmassa suoritettavaan tutkintoon, 
sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) sisältyvää ohjattua harjoit-
telua linjaa opetussuunnitelman lisäksi EY-direktiivi 2005/36/EY. 
 
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu on kiinteä osa muuta opiskelua. Se toteute-
taan laajempiin opintokokonaisuuksiin sisältyvinä ja teoreettisiin opintoihin 
liittyvinä opintojaksoina. Yksittäisten harjoittelujaksojen tavoitteet määräyty-
vät sekä opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden että opiskelijan henki-
lökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Opintojaksot arvioidaan HAMKin arvi-
ointiohjeiden mukaisesti asteikolla Hyväksytty (H) – Hylätty (0).  
 
Harjoittelu koostuu oppilaitoksessa tehtävistä harjoituksista, kliinisestä käy-
tännön opiskelusta, muista työelämän kanssa tehtävistä yhteistyöhankkeista 
sekä näihin liittyvistä kirjallisista ja toiminnallisista tehtävistä. 
 
Hoitotyön koulutusohjelmassa toteutettava harjoittelu vastaa niitä vaatimuksia, 
joiden perusteella opiskelija tutkinnon suoritettuaan voidaan merkitä tervey-
denhuollon oikeusturvakeskuksen ylläpitämään terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden keskusrekisteriin. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
559/1994 ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994). KT-
johtaja vastaa siitä, että harjoittelulle asetettavat viranomaisvaatimukset tunne-
taan ja otetaan huomioon harjoittelua toteutettaessa. 
 
Opiskelija suorittaa harjoittelun pääsääntöisesti HAMKin nimeämissä paikois-
sa ja sitoutuu työskentelemään ohjauksen alaisena vastuunsa rajat tuntien. Hän 
suorittaa harjoittelujaksoon liittyvät oppimistehtävät ja palauttaa harjoittelu-
paikan ohjaajan allekirjoittaman työvuorotaulukon ohjaavalle opettajalle. 
 
Ohjaava opettaja vastaa harjoittelun ohjauksesta ja arvioinnista sekä dokumen-
toinnista. Hän tukee opiskelijan oppimisprosessia henkilökohtaisten keskuste-
lujen, oppimistehtävien ja jatkuvan arvioinnin avulla yhteistyössä harjoittelu-
paikan ohjaajan ja koko työyhteisön kanssa. Ohjaava opettaja tekee tiivistä yh-
teistyötä käytännön hoitotyön ja muiden työelämän edustajien kanssa. Hoito-
työn koulutusohjelmassa ohjaavalta opettajalta edellytetään terveydenhuollon 
opettajan tutkinto. 
 
Harjoitteluvastaava koordinoi harjoittelun toteuttamista. Harjoitteluvastaava ja 
ohjaava opettaja huolehtivat harjoittelupaikkavaraukset harjoittelupaikkojen 
kanssa sovitulla tavalla ja huolehtivat tiedonkulusta harjoittelupaikkojen ja 
oppilaitoksen välillä. Hän vastaa harjoittelun dokumentoinnista ja seurannasta 
ja tekee yhteistyötä muiden samoja harjoittelupaikkoja käyttävien oppilaitos-
ten kanssa.  
 
Harjoittelupaikan ja HAMKin välillä solmitaan opiskelusopimus, johon liite-
tään harjoittelun laatukriteerit. Tällä sopimuksella harjoittelupaikan edustaja 
sitoutuu yhdessä työyhteisön kanssa toteuttamaan sopimuksen velvoitteet ja 
huolehtimaan opiskelijan ohjauksesta yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa. 
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5 Harjoittelua koskeva työnjako ja vastuut HAMKissa 

 
Opiskelija 
- määrittää omat tavoitteet harjoittelulle osana ammatillisen kasvun koko-

naisuutta 
- hankkii harjoittelupaikan koulutusohjelman ohjeiden mukaan 
- hoitaa aktiivisesti harjoittelupapereiden kuntoon saamista 
- suorittaa harjoittelun suunnitelmallisesti ja tavoitteiden mukaisesti 
- on velvollinen ilmoittamaan harjoittelussa tapahtuvista muutoksista 
- arvioi tavoitteiden mukaista osaamisen saavuttamista 
- raportoi harjoittelun määräajassa 

Harjoitteluohjaaja ja/tai -vastaava 
- toimii yhteyshenkilönä harjoittelupaikan ja HAMKin välillä 
- huolehtii harjoittelun ohjauksesta ja seurannasta  
- tiedottaa avoimista harjoittelupaikoista ja avustaa tarvittaessa harjoittelu-

paikan hankinnassa 
- tarkistaa ja allekirjoittaa harjoittelusopimukset ennen harjoittelun alkua  
- puoltaa opiskelijan AHOT-näyttöhakemuksen ja vastaanottaa näytön 

AHOT-periaatteiden mukaisesti 
- arvioi harjoittelun ja vastaa harjoittelusuoritusten kirjautumisesta rekiste-

riin 

Opintosihteeri 
- kirjaa harjoitteluajat opintorekisteriin ja avustaa tarvittaessa harjoittelusuo-

ritusten kirjaamisessa rekisteriin 

HAMKin opintotukineuvonta 
- avustaa opintososiaalisten tukien anomisessa 

Koulutusvastaava 
- vastaa harjoittelun vaatimusten täyttymisestä opetussuunnitelman mukai-

sesti 
- on kokonaisvastuussa harjoittelun ohjauksesta 

KT -keskuksen johtaja 
- vastaa harjoittelun ohjauksen resursoinnista  

 

6 Harjoittelun ohjauksen ja seurannan kehittäminen 

 
Koulutusvastaavat vastaavat siitä, että harjoitteluohjaajat tai -vastaavat ja kv-
koordinaattorit toimivat sovittujen menettelyjen mukaisesti.  
 
Harjoitteluohjaajat ja -vastaavat seuraavat harjoittelulle ja sen ohjaukselle ase-
tettujen tavoitteiden täyttymistä.  
 



 

TOIMINTAOHJE  11 (11) 
 

   
   

 
Palautetta kootaan sekä harjoitteluraportoinnin kautta että valmistuvien opis-
kelijoiden OPALA-tietokantaan antaman palautteen perusteella.   

 

Viitteet  Tähän ohjeeseen liittyvät seuraavat asiakirjat: 

- Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (352/2003, 4 §) 
- Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (2006/369) 
- Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (656 / 1967, § 4) 
- Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen 

vamman tai sairauden korvaamisesta 1318/2002 
- Patenttilaki 550/1967 § 1 
- Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 § 40b (11.1.1991/34) 
- Työaikalaki (605/1996) 
- Työturvallisuuslaki 738/2002 § 3 ja § 4 
- Vahingonkorvauslaki 412/1974 luku 2. § 1 ja luku 3 § 1 
- Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY)  
- Henkilötietolaki (523/1999) 
- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994  
- Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994 
- Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 
- Opiskelijan ohjauksen toimintaohje 
- Opintosuoritusten arvioinnin toimintaohje 
- Opiskelijavaihdon toimintaohje 
- AHOT-toimintaohje 

Muutosluettelo 
 
Versio Päiväys Muutosten kuvaus 

3 
 
4 
 
5 

4.12.2006 
 
2.7.2009 
 
29.4.2013 

Päivitetty kokonaan. Tuotantopainotteista koulutusta 
koskeva osuus on omana ohjeenaan. 
AHOT-menettelyjen huomioiminen,  
kv-harjoittelun huomioiminen. 
Organisaatiopäivitys, muutoksia hyväksyjän rooliin 
ja harjoittelusopimuksen yksinkertaistaminen. 

 


