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HARJOITTELUSOPIMUS JA -SUUNNITELMA 
 
Harjoittelijan tiedot 
Sukunimi Etunimi 
  
Koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto 
  
Syntymäaika Saapumisryhmätunnus Luokkatunnus 
   
Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 
   
Puhelin Sähköpostiosoite 
  
Työnantajan tiedot 
Työnantaja Toimiala 
  
Käyntiosoite Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 
    
Yhteyshenkilö / harjoittelun ohjaaja Puhelin Sähköpostiosoite 
   
TAMKin sekä ohjaavan / valvovan opettajan yhteystiedot 
Oppilaitos Ohjaava / valvova opettaja 
Tampereen ammattikorkeakoulu  
Käyntiosoite Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 
Teiskontie 33 Teiskontie 

33 
33520 Tampere 

Puhelin Fax Sähköposti 
   
Työsuhteen tiedot 
Harjoitteluaika Työsuhde 
 -       
Työaika h/vko Bruttopalkka 
  
 
Harjoittelusuunnitelma 
Harjoittelun tavoitteet 
  
 
Harjoittelijan työtehtävät (ja ajanjaksot) 
  
 
Allekirjoitukset 
Yrityksen / Yhteisön edustaja Opiskelija Ohjaava / valvova opettaja 
 
 

  

Harjoittelusopimus tehdään kolmena samansisältöisenä kappaleena, yksi yritykselle/yhteisölle, yksi 
opiskelijalle ja yksi Tampereen ammattikorkeakoululle.  
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Opiskelija sitoutuu 
 

- noudattamaan harjoittelupaikan ohjeita ja määräyksiä 
- toimimaan aktiivisesti niin, että harjoittelu ja opiskelu tukevat toisiaan 
- laatimaan harjoittelusta raportin yritykselle/yhteisölle ja 

harjoittelusopimuksessa nimetylle opettajalle 
 
Yritys/Yhteisö 
 

- nimeää yhteyshenkilön, joka toimii yrityksen/yhteisön edustajana harjoittelun 
valvonnassa 

- vastaa siitä, että harjoittelijalla on mahdollisuus perehtyä monipuolisesti 
tehtäviinsä 

- antaa ammattikorkeakoululle tarpeellisia tietoja työhön ja työympäristöön 
liittyvistä olosuhteista 

- vakuuttaa opiskelijan, joka suorittaa harjoittelunsa työsuhteessa 
- antaa opiskelijalle työ- ja harjoittelutodistuksen 
- yrityksen ja opiskelijan vahinkovastuu määräytyy siten, kun siitä on säädetty 

työsuhteessa olevan osalta, vaikka kyseessä ei olisi työsuhteessa suoritettu 
harjoittelu 

 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
 

- avustaa tarvittaessa yritystä/yhteisöä harjoitteluun liittyvissä asioissa 
- toimittaa yritykselle/yhteisölle tarpeellisia tietoja harjoittelijan opinnoista 
- vakuuttaa harjoittelijan harjoittelupaikalla harjoitteluaikana sattuvan 

tapaturman varalta, mikäli opiskelija ei ole työsuhteessa 
- Tampereen ammattikorkeakoululla ei ole vahinkovastuuta, vaan se määräytyy 

siten, kun siitä on säädetty työsuhteessa olevan osalta, vaikka kyseessä ei 
olisi työsuhteessa suoritettu harjoittelu 

 
Tämä sopimus on tehty kolmena samansisältöisenä kappaleena, yksi 
yritykselle/yhteisölle, yksi opiskelijalle ja yksi Tampereen ammattikorkeakoululle. 


