
Harjoittelun laajuus 20 viikkoa, 30 op. ( väh. 5 op. harjoittelujaksoissa)

Harjoittelusopimus ja harjoittelusuunnitelma tehdään aina kirjallisesti ennen ohjatun harjoittelun alkamista.
Harjoittelu työsuhteessa:  työnantajaa ja harjoittelijaa sitovat samat lakisääteiset velvoitteet kuin muitakin 
harjoittelupaikan työntekijöitä. 

Opiskelija on salassapitovelvollinen harjoittelupaikkansa liiketoiminnasta ja asiakassuhteista

Harjoittelussa työaika määräytyy työaikalain (605/1996) ja kyseisellä harjoittelupaikalla sovellettavan 
työehtosopimuksen perusteella. 

Työnantaja huolehtii ja vastaa työpaikalla tapahtuvan harjoittelun aikana opiskelijan työturvallisuudesta 
lain 738/2002 § 3 ja § 4 edellyttämällä tavalla. Opiskelija on velvollinen noudattamaan työpaikan 
turvallisuusohjeita ja määräyksiä

Työsuhteessa, työnantaja huolehtii harjoittelijan vakuutuksista.
Ei tapahdu työsuhteessa, HAMK on vakuuttanut opiskelijansa harjoittelun aikana tapahtuvan tapaturman 
varalta

Ulkomaille suuntautuvan työharjoittelun osalta tapaturmavakuutus on lisäksi voimassa meno- ja 
paluumatkalla Suomen ja harjoittelumaan välillä.

Vahingonkorvausvastuu
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.).

Harjoittelupaikan hankinta 
Opiskelija vastaa ensisijaisesti harjoittelupaikan hankinnasta.

Harjoittelusuunnitelma 
Opiskelija laatii ennen harjoittelua yksilöllisen harjoittelusuunnitelman, aina kirjallisesti ennen ohjatun 
harjoittelun alkamista yhteistyössä harjoittelun ohjaajaan ja työpaikan edustajan kanssa.
Harjoittelusopimus, harjoittelupaikka ja koulutusohjelma tekevät harjoittelusopimuksen aina 
etukäteen kolmena kappaleena sopimuslomakkeelle (allekirjoittavat opiskelija, työantajan edustaja ja 
harjoitteluvastaava).

Harjoittelun ohjaus 
Ohjauksen tavoitteena on opiskelijan oppimisen, ammatillisen kasvun sekä asiantuntijuuden kehittymisen 
tukeminen. Jokaiseen harjoittelujaksoon kuuluu opiskelijan ja ohjaajan välinen ohjauskeskustelu.

Harjoittelun ohjauksen vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija kokee saavansa ohjausta sitä 
tarvitessaan.

Harjoittelun raportointi harjoitteluvastaavalle. Harjoitteluraportissa opiskelija kuvaa harjoittelupaikkaa, 
harjoittelun sisältöä ja peilaa omaa oppimistaan harjoittelun osaamistavoitteisiin. Samalla opiskelija 
toimittaa harjoitteluvastaavalle todistuksen harjoittelustaan.
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HAMKin TEHTÄVÄT

Oppilaitoksen tehtävänä on
 1. nimetä tuutoropettaja tai harjoitteluvastaava, joka toimii oppilaitoksen edustajana   
  harjoittelun ohjauksessa, valvonnassa ja järjestämisessä.
 2. tarvittaessa avustaa ja opastaa työnantajaa harjoittelun opetussuunnitelman mukaisessa tai  
  muutoin tarkoituksenmukaisessa toteutumisessa
 3. antaa työnantajalle tarpeellisia tietoja opiskelijan saamasta opetuksesta ja työvalmiuksista  
  sekä
 4. vakuuttaa opiskelija harjoittelupaikalla harjoitteluaikana sattuvan tapaturman varalta, mikäli  
  opiskelija ei ole työsuhteessa.

TYÖNANTAJAN TEHTÄVÄT

Työnantajan tehtävänä on
 1. nimetä palveluksessaan oleva yhteyshenkilö, joka toimii työnantajan edustajana harjoittelun  
  ohjauksessa, valvonnassa ja järjestämisessä.
 2. antaa oppilaitokselle tarpeellisia tietoja työhön ja työympäristöön liittyvistä olosuhteista.
 3. vakuuttaa opiskelija, joka suorittaa harjoittelunsa työsuhteessa.
 4. antaa opiskelijalle työ- ja harjoittelutodistus.

OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET

Opiskelija sitoutuu
 1. noudattamaan harjoittelupaikan ohjeita ja määräyksiä
 2. toimimaan aktiivisesti niin, että harjoittelu ja opiskelu tukevat toisiaan
 3. laatimaan harjoittelusta raportin määräajassa

YLEISET SOPIMUSEHDOT

Oppilaitoksen ja työnantajan yhteyshenkilöt sopivat tarvittaessa määräajoin harjoittelun yksityiskohtaisem-
masta järjestämisestä.

Työnantaja ilmoittaa oppilaitokselle odotettavissa olevat olennaiset muutokset opiskelijan työolosuhteissa.
Sopimus päättyy normaalisti harjoitteluajan päättyessä. Sopimus voidaan purkaa kesken sopimuskauden 
työsopimuslain 8. luvun 1. pykälän mukaisin perustein tai mikäli harjoittelulle asetettujen tavoitteiden 
saavut-taminen muutoin on huomattavasti vaarantunut.

Sopimusta koskevat tulkintaerimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopimuksen tekijöiden keskinäisissä neu-
votteluissa.


