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SOPIMUS OPISKELIJAN 
TYÖSUHTEESSA TAPAHTUVASTA 
HARJOITTELUSTA  

Tämä sopimus tehdään silloin, kun opiskelija suorittaa ammattikorkeakoulun 
opetussuunnitelman mukaista harjoittelua työsuhteen aikana ja Diakonia-ammatti-
korkeakoulusta nimetään harjoittelulle ohjaava opettaja harjoittelun ajaksi.

Sopimus täydentää mahdollista osapuolten välistä perussopimusta ja on ensisijainen 
kyseessä olevan opiskelijan kohdalla.

SOPIJAPUOLET
Diakonia-ammattikorkeakoulu (jäljempänä Diak) ja  
(jäljempänä ylläpitäjä) ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen harjoittelusopimuksen.

SOPIMUKSEN KOHDE
Tämä sopimus koskee Diakin opiskelija 
harjoittelua ja siihen liittyvää yhteistyötä.
Harjoittelu toteutetaan ylläpitäjän ohjauksessa ja yleensä sen tiloissa. Harjoittelulla 
tarkoitetaan asetuksen 352/03 ja oppilaitoksen tutkintosäännön mukaista opiskelua.

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Tämä sopimus kattaa ne osapuolten velvollisuudet ja tehtävät, joita osapuolet  
toteuttavat Diakin tutkinnoissa. 
Harjoittelun yksityiskohdista sopivat Diakin ja ylläpitäjän vastaavat toimen- tai  
viranhaltijat sekä opiskelija.

YLLÄPITÄJÄ
Ylläpitäjä järjestää opiskelijalle ja hänen opintojaan ohjaaville oppilaitoksen  
toimenhaltijoille tämän sopimuksen mukaiset toimintaedellytykset. 
Ylläpitäjä vastaa opetussuunnitelman mukaisesta harjoittelun ohjauksesta ja nimeää 
erikseen harjoittelulle ohjaajan. Lisäksi hän vastaa harjoittelun aikana opiskelijan 
aiheuttamista vahingoista suhteessa kolmansiin osapuoliin sekä harjoittelupaikan  
sisällä tapahtuvista aineellisista vahingoista. 
Opiskelija kuuluu harjoittelupaikan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin,  
koska kyseessä on työsuhteessa tapahtuva palkallinen harjoittelu.

DIAK
Diak perehdyttää ylläpitäjän henkilökunnan Diakin koulutukseen, opintojaksoon ja 
harjoittelun tavoitteisiin. 
Diak nimeää opiskelijalle harjoittelun suunnittelusta ja arvioinnista vastaavan opettajan. 

OPISKELIJA
Opiskelija sitoutuu noudattamaan ylläpitäjäyhteisössä noudatettavia sääntöjä  
ja määräyksiä toimiessaan harjoittelussa.
Lisäksi opiskelija sitoutuu tekemään mahdolliset oppimistehtävät.
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TYÖSUHTEESSA TAPAHTUVASTA 
HARJOITTELUSTA  

SOPIJAPUOLTEN YHTEISET VELVOITTEET
Diakin ja ylläpitäjän edustajat sekä opiskelija osallistuvat toistensa toimintaan ja harjoittelu- 
ja opetusyhteistyöhön liittyviin koulutus-, tutkimus-, ja kehittämisprojekteihin erikseen 
sovittavalla tavalla.
Diakin ja ylläpitäjän edustajat arvioivat säännöllisesti koulutusta, opintojaksoja sekä 
yhteistyön tavoitteita, sisältöä ja toteutusta.
Ohjauksen sekä Diakin ja ylläpitäjän yhteistyön laatuvaatimuksista sovitaan osapuolten 
kesken erikseen.
Sopijaosapuolia, heidän edustajiaan sekä opiskelijaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

PERITTÄVÄT KORVAUKSET JA LASKUTUS
Ylläpitäjä ei maksa ammattikorkeakoulun toimenhaltijoille harjoittelusta eikä sen 
ohjauksesta korvausta.
Diak ei maksa erillistä korvausta ylläpitäjälle toimitiloista eikä harjoitteluun liittyvistä 
materiaalikuluista.
Diak ei maksa ylläpitäjälle korvausta harjoittelun ohjauksesta.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä sopimus tulee voimaan

ja se on voimassa            asti

opiskelijan          harjoittelun ajan.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi keskenään samansanaista kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle. Sopimuksen allekirjoittavat harjoittelua ohjaava opettaja ja ylläpitäjän osalta
työntekijän palkannut henkilö.

Paikka: Aika:

Diak: Ylläpitäjä:

Yhteystiedot: Yhteystiedot:
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