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Tällä sopimuksella on sovittu Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijan opetussuunnitelmaan kuuluvan harjoittelun järjestämisestä.  
Tätä sopimusta on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle ja yksi harjoittelijalle. 
Säilytetään sopimuksen voimassaoloaika + 3 vuotta 
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SOPIJAOSAPUOLET 
Koulutus Työnantaja 

Osoite Osoite 

Oppilaitoksen yhteyshenkilö Työnantajan yhteyshenkilö / harjoittelijan ohjaaja 

Puhelinnumero Puhelinnumero 

Sähköposti Sähköposti 

HARJOITTELIJA 
Nimi Syntymäaika 

Saapumisryhmä Puhelinnumero Sähköposti 

HARJOITTELUN SISÄLTÖ 

HARJOITTELUAIKA 

Ajalla  viikkoa Harjoittelun laajuus opintopistettä 

Työ on  ☐  kokoaikaista ☐osa-aikaista Työtuntien määrä  h/viikko 

ALLEKIRJOITUKSET 
Paikka ja aika Paikka ja aika Paikka ja aika 

Opiskelija Työnantajan yhteyshenkilö Oppilaitoksen yhteyshenkilö 

Allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus 

OPPILAITOKSEN MERKINTÖJÄ 
Harjoittelusuoritus arvioitu ja kirjattu opintorekisteriin 

_____._____20___ 

Allekirjoitus 

______________________________________ 

-  , yhteensä
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OPISKELIJA TÄYTTÄÄ HARJOITTELUVASTAAVAN KANSSA 

OPISKELIJA TÄYTTÄÄ HARJOITTELUPAIKAN OHJAAJAN KANSSA 

Harjoittelusta on tehty työsopimus Kyllä ☐ / Ei ☐ 

Ohjauskeskustelussa keskusteltiin opinnäytetyön teon mahdollisuudesta Kyllä ☐ / Ei ☐ 

HÄMEEN AMMATTIKORKEKOULUN TEHTÄVÄT 
Oppilaitoksen tehtävänä on 

1. nimetä yhteyshenkilö, joka toimii oppilaitoksen edustajana harjoittelun ohjauksessa, valvonnassa ja järjestämisessä.
2. tarvittaessa avustaa ja opastaa työnantajaa harjoittelun suunnitelman mukaisessa toteutumisessa.
3. antaa työnantajalle tarvittaessa tietoja opiskelijan saamasta opetuksesta 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. perehdyttää opiskelija työhön ja työolosuhteisiin 
3. antaa oppilaitokselle tietoja työhön ja työympäristöön liittyvistä olosuhteista.
4. vakuuttaa opiskelija, joka suorittaa harjoittelunsa työsuhteessa.
5. antaa opiskelijalle työ- tai harjoittelutodistus.

OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET 
Opiskelija sitoutuu 

1. noudattamaan harjoittelupaikan ohjeita ja määräyksiä 
2. toimimaan aktiivisesti niin, että harjoittelu tukee muuta opiskelua 
3. ilmoittamaan harjoitteluvastaavalle harjoittelussa tapahtuvista muutoksista
4. raportoimaan harjoittelustaan ohjeiden mukaan määräajassa 

Millaista työkokemusta sinulla on tältä ammattialalta?

Miten harjoittelujakso edistää ammatillista osaamistani ja tulevaa työuraani? 

Mitä uutta osaamista tavoittelet tällä harjoittelujaksolla?

Miten opiskelija perehdytetään? 

Miten opiskelijaa ohjataan harjoitteluaikana? 


