
HARJOITTELUILMOITUS 
Ammattikorkeakoulut 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
opiskelijoiden käytännön ohjaus 

ANMÄLAN ÖVER 
GENOMFÖRD PRAKTIK  
Yrkeshögskolor 
Praktikhandledning inom 
social- och hälsovårdsbranschen  

301-535   2.11.2018 

Päiv ämäärä - Datum 

AMMATTIKORKEAKOULU TÄYTTÄÄ - IFYLLS AV YRKESHÖGSKOLAN 
Oppilaitoksen v irallinen nimi - Läroanstaltens of f iciella namn 

Opiskelijan nimi - Studerandes namn 

Oppilaitos täyttää tarvittaessa - Läroanstalten ifyller vid behov 
Harjoittelujaksoa ohjaav a opettaja - Läraren som ansv arar f ör praktikperioden Puhelinnumero - Telef onnummer 

Osoite - Adress 

Harjoitteluaika - Praktiktid Kurssin/Ry hmän tunnus - Kursens/Gruppens beteckning 

Keskey ty kset, kuten teoriapäiv ät, talvilomat ym (alkamis- ja päätty mispäiv ämäärät kullekin jaksolle) 
Av brott, ss. teoridagar, v interf erier osv . (ange datum f ör början och av slutning f ör v arje period) 

Tilattujen harjoittelupäiv ien lukumäärä (keskey ty späiv ät v ähennettyinä) - Antalet beställda praktikdagar (med dagarna f ör av brott f rånräknade) 

HARJOITTELUPAIKKA TÄYTTÄÄ - IFYLLS PÅ PRAKTIKPLATSEN 
Harjoittelupaikan nimi - Praktikplatsens namn Sisäinen tilaus - Intern beställning Toimintoalue - Funktionsområde 

3 9 7 5 6 9
Harjoittelupaikan antama suojav aatetus - Sky ddsbeklädnad f rån praktikplatsen 

 Kyllä - Ja                                      Ei - Nej

Nimikenumero 
Artikelnummer 

20000210, alv 0% 

Lähiohjaajan nimi    
Praktikhandledarens namn 

Toimintay ksikkö- ja ty öpistenumero 
Verksamhetsenhetens nummer 

Henkilönumero 
Personnummer 

Lähiohjausajan alkamis- ja päätty mispäiv ämäärät 
Datum då praktikhandledningen började och upphörde 

Toteutuneiden lähiohjauspäiv ien lukumäärä 
Antalet dagar som praktikhandledning giv its 

Lähiohjaajan nimi    
Praktikhandledarens namn 

Toimintay ksikkö- ja ty öpistenumero 
Verksamhetsenhetens nummer 

Henkilönumero 
Personnummer 

Lähiohjausajan alkamis- ja päätty mispäiv ämäärät 
Datum då praktikhandledningen började och upphörde 

Toteutuneiden lähiohjauspäiv ien lukumäärä 
A  Antalet dagar som praktikhandledning giv its 

Lähiohjaajan nimi    
Praktikhandledarens namn 

Toimintay ksikkö- ja ty öpistenumero 
Verksamhetsenhetens nummer 

Henkilönumero 
Personnummer 

Lähiohjausajan alkamis- ja päätty mispäiv ämäärät 
Datum då praktikhandledningen började och upphörde 

Toteutuneiden lähiohjauspäiv ien lukumäärä 
Antalet dagar som praktikhandledning giv its 

Laskutettavien päivien 
lukumäärä - Antalet 
dagar som faktureras

Esimiehen allekirjoitus - Förmannens underteckning 

Allekirjoituksen selv enny s - Förty dligande av  underteckningen Puhelinnumero – Telef onnummer 

Huomautukset - Anmärkningar 

JAKELU - DISTRIBUTION 
1. Talpa/Palkkahallinnon palvelut -osasto PL 231 tai PL 242, 00099 Helsingin kaupunki (kopio)  

Talpa/Löneförvaltningstjänster PB 231 eller PB 242, 00099 Helsingfors stad (kopia)
2. Oppilaitos (Liitetään laskuun mukaan) - Läroanstalten (Bifogas till fakturan)
3. Harjoittelupaikka (Säilytysaika: 2 vuotta) - Praktikplatsen (Förvaringstid: 2 år)  
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