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OSAPUOLET

Työharjoittelupaikka: Harjoittelun ohjaaja:

Oppilaitos: Diakonia-ammattikorkeakoulu Kampus:

Opiskelijan nimi ja sähköposti: Harjoittelua ohjaava opettaja:

HARJOITTELU

Harjoittelu alkaa: 
 
___ / ___ 20___

Harjoittelu päättyy: 
 
___ / ___ 20___

Opiskelijan työaika: 
______ t/päivä tai  
______ t/viikko.

Suoritettavan opintojakson nimi: Opintojakson laajuus: _____ op,  
josta työharjoitteluna n. _____ tuntia

Harjoittelun tavoitteet on määritelty tarkemmin tämän sopimuksen liitteenä olevassa tavoite- ja 
arviointilomakkeessa.

SOPIMUS TYÖHARJOITTELUSTA
Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Liitä lomakkeeseen 

harjoittelun tavoite- ja 

arviointilomake.
Päiväys: ___ / ___ 20___

Opiskelijan allekirjoitus:

Päiväys: ___ / ___ 20___

Ohjaavan opettajan allekirjoitus:

Päiväys: ___ / ___ 20___

Harjoittelupaikan edustajan allekirjoitus:

 ¨ Olen lukenut ja ymmärtänyt 
seuraavan sivun ohjeet.

 ¨ Olen lukenut ja ymmärtänyt  
seuraavan sivun ohjeet.

 ¨ Olen lukenut ja ymmärtänyt  
seuraavan sivun ohjeet.
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OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Kaikki osapuolet sitoutuvat harjoittelun tavoitteiden mukaiseen yhteistyöhön. 

Opiskelija sitoutuu noudattamaan työyhteisön toimintaperiaatteita, työskentelemään 
oppimistavoitteiden suuntaisesti sekä suorittamaan ohjaajan hänelle osoittamat tehtävät. Hän 
raportoi ja arvioi omaa oppimistaan ja harjoitteluprosessin etenemistä.

Ohjaaja sitoutuu perehdyttämään opiskelijaa sekä ohjaamaan ja arvioimaan hänen oppimistaan 
harjoittelun aikana. Ohjaus- ja arviointikeskustelu käydään vähintään kerran harjoittelun aikana (1 t).

Opettaja sitoutuu ohjaamaan opiskelijaa soveltamaan koulutusohjelmassa hankittuja tietoja ja taitoja 
harjoittelussa. Opettaja ohjaa toimintaan liittyvää raportointia. 

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa asiakastiedot, työyhteisöä koskevat tiedot ja kaikki ne tiedot, 
jotka tiedonantaja on ilmoittanut luottamuksellisiksi.

Ohjaajalle maksetaan ohjaustyöstä korvaus 26 €/viikko.

Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta: yksi työharjoittelupaikalle, yksi 
opiskelijalle ja yksi korkeakoululle.

SOPIMUS TYÖHARJOITTELUSTA
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