
AMMATTIKORKEAKOULUN TEHTÄVIEN TOTEUTUMINEN  

 ENNEN HARJOITTELUA 

AMMATTIKORKEAKOULUN TEHTÄVÄT ENNEN OPISKELIJAN HARJOITTELUA  
 
 

 
KYLLÄ OSITTAIN EI 

tehdä tiivistä työelämä- ja hankeyhteistyötä kehittääkseen uusia 
harjoittelumahdollisuuksia ja -muotoja sekä varmistaakseen 
harjoittelun oppimisympäristöjen laatua ja riittävyyttä 

   

huolehtia, että opiskelijoiden oppimisen ohjaus on suunniteltu ja 
järjestetty harjoitteluun liittyvien lakien ja asetusten, kansallisten 
ja kansainvälisten sopimusten, sovittujen määräysten, 
laatukriteereiden ja toimintaohjeiden mukaan 

   

sopia yhteistyömuodoista harjoitteluihin liittyen (esim. 
koordinointi ja vastuut), harjoittelusopimusten laatimisesta ja 
dokumentoinnista harjoitteluorganisaation kanssa   

   

vastata opetussuunnitelmien suunnittelusta siten, että ne 
mahdollistavat harjoittelujen sujuvan etenemisen ja yksilölliset 
opintopolut sekä edistävät opiskelijan jatkuvaa oppimista 

   

varmistaa, että ammattikorkeakoulussa on dokumentoidut 
harjoittelun arviointikriteerit (sis. hyväksymis- ja 
hylkäämiskriteerit) 

   

varmistaa, että ammattikorkeakoulussa on toimintaohjeet 
harjoittelun erityistilanteisiin (esim. varhaisen puuttumisen ohjeet, 
mm. opiskelijan päihteidenkäyttö, kriisitoimintaohjeet, SORA 
(Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja) -lainsäädännön 
soveltamisohje) 

   

huolehtia, että jokaisella harjoittelua suorittavalla opiskelijalla on 
nimetty ohjaava opettaja, jolla on riittävä osaaminen tehtävään 
sekä ajantasaiset tiedot ohjauskäytänteistä, -ohjeistuksista ja -
sopimuksista 

   

mahdollistaa opettajalle riittävä työaika opiskelijaohjaukseen ja 
harjoitteluyhteistyöhön 

   

luoda edellytykset eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden 
harjoitteluihin ja ohjaukseen 

   

luoda edellytykset monialaisten, eri tutkinto-ohjelmista koostuvien 
opiskelijaryhmien harjoittelujen toteutumiseen ja ohjaukseen 

   

mahdollistaa opettajalle opiskelijaohjaus- ja substanssiosaamisen 
ylläpitäminen ja kehittäminen 

   

huolehtia opettajalle riittävä työaika opiskelijan harjoittelun 
erityistilanteiden käsittelyä varten  

   

luoda edellytykset uusien ohjausmenetelmien ja –tapojen 
käyttöönottoon ja kehittämistyöhön harjoittelussa ja opiskelijan 
ohjauksessa 

   

luoda edellytykset ja toimintatavat / ohjeistukset 
opinnollistamiseen eli harjoittelun suorittamiseen työsuhteessa 
opintojen aikana 

   

varmistaa, että toimintaohjeet ja käytänteet harjoitteluihin ja 
opiskelijaohjaukseen on laadittu opettajien vapaajaksojen /lomien 
ajalle 

   

laatia ohjeet harjoitteluun liittyvien erilaisten dokumenttien ja 
opiskelijoiden tuotosten käsittelystä ja säilytyksestä (sis. 
tietosuoja) sekä huolehtia ohjeiden päivittämisestä 

   



 

 

 

 

 HARJOITTELUN AIKANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

järjestää suunnitelmallisesti harjoitteluun ja opiskelijaohjaukseen 
liittyviä yhteisiä tapahtumia, tilaisuuksia, koulutusta ja tutkimusta 
yhteistyössä harjoitteluorganisaatioiden kanssa 

   

ennakoida kansainvälisten ja yhteiskunnallisten muutosten ja 
päätöksenteon vaikutusta opiskelijoiden harjoitteluihin ja niiden 
toteutumiseen sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yhteistyössä 
harjoitteluorganisaatioiden kanssa 

   

ennakoida, tarkastella ja kehittää harjoittelun oppimisympäristöjen 
riittävyyttä ja laatua harjoitteluorganisaatioiden kanssa 

   

olla mukana harjoittelua koskevien yhtenäisten 
toimintaperiaatteiden sopimisessa ammattikorkeakoulujen kesken 
(esim. palkallisuus, arki- ja juhlapyhät, sairauspoissaolot 
harjoittelussa) 

   

AMMATTIKORKEAKOULUN TEHTÄVÄT OPISKELIJAN HARJOITTELUN AIKANA 
 
 

 
KYLLÄ OSITTAIN EI 

varmistaa, että opiskelijan oppimisen ohjaus 
harjoitteluympäristössä toteutuu yhteistyössä pohjautuen 
tehtyihin suunnitelmiin, sopimuksiin ja lainsäädäntöön (mm. 
vakuutukset, opettajan työvälineet ja työaika, haastavien ja 
erityistilanteiden toimintaohjeet, SORA -lainsäädäntö)    

   

mahdollistaa opiskelijalle tarvittava yksilöllinen lisätuki 
harjoittelun toteuttamiseen (esim. haastavat ja erityistilanteet 
harjoittelussa, harjoittelun jatkaminen, keskeytyminen tai 
hylkääminen)   

   

mahdollistaa ohjaavalle opettajalle / harjoittelun vastuuhenkilölle 
riittävä työaika harjoittelun erityistilanteissa opiskelijan 
ohjaamiseen, asioiden käsittelyyn ja jatkotoimenpiteisiin 

   



 HARJOITTELUN JÄLKEEN

AMMATTIKORKEAKOULUN TEHTÄVÄT OPISKELIJAN HARJOITTELUN JÄLKEEN 

KYLLÄ OSITTAI
N

EI 
varmistaa, että opiskelijoiden ohjaus ja arviointi harjoittelu-
ympäristöissä on toteutunut harjoitteluun liittyvän lainsäädännön, 
kansallisten ja kansainvälisten sopimusten, sovittujen määräysten, 
laatukriteereiden ja toimintaohjeiden mukaisesti   
seurata ja arvioida opiskelijoiden, opettajien sekä harjoittelu-
ympäristöjen palautteita harjoittelun toteutumisesta  ja 
opiskelijaohjauksesta 
kehittää harjoitteluiden toteutusta ja opiskelijaohjausta yhteistyössä 
opiskelijoiden, opettajien ja harjoitteluympäristöjen kanssa 
(toimintasuunnitelma: toimenpiteet, toimijoiden roolit ja vastuut, 
seuranta, resurssit, aikataulu) 
varmistaa edellytykset harjoitteluihin liittyvien dokumenttien sekä 
opiskelijoiden suoritusten käsittelyyn ja säilytykseen, että ne ovat 
toteutuneet lainsäädännön (mm. tietosuoja-asetus, arkistolaki), 
harjoittelua koskevien sopimusten, määräysten, laatukriteereiden ja 
toimintaohjeiden mukaisesti   
kehittää toimintatapoja harjoitteluiden ja opiskelijaohjauksen 
palautteiden keräämiseen ja hyödyntämiseen yhteistyössä 
opiskelijoiden, opettajien ja harjoitteluorganisaatioiden kanssa 
(esim. ammattikorkeakoulujen palautekyselyt, CLES+T -arviointi) 
mahdollistaa opiskelijoiden harjoitteluista vastaavan henkilöstön 
osallistumisen harjoittelua koskeviin työryhmiin, koulutus-
tilaisuuksiin ja verkostoitumiseen 
luoda mahdollisuudet opiskelijoiden harjoitteluista vastaavalle 
henkilöstölle uusien harjoittelujen oppimisympäristöjen (esim. 
työelämä, hankkeet) hankintaan 
edistää opiskelijoiden harjoitteluista vastaavan henkilöstön 
mahdollisuuksia harjoittelujen ja opiskelijaohjauksen 
systemaattiseen kehittämiseen kansallisessa ja kansainvälisessä 
yhteistyössä 
järjestää ja kehittää eri toimijoiden kanssa opiskelijaohjauksen 
täydennyskoulutuksia koulutus- ja harjoitteluorganisaatioiden 
henkilöstöille 
käynnistää ja osallistua alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen 
opiskelijoiden harjoitteluihin ja opiskelijaohjaukseen liittyvään 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
päivittää harjoittelusopimuksia yhteistyössä 
harjoitteluorganisaatioiden kanssa   
vastata mahdollisista harjoitteluun liittyvistä kustannuksista 
sopimusten mukaisesti   
olla mukana kehittämässä vastavuoroista harjoitteluyhteistyötä 
(esim. korvauksettomuus) 
seurata ja arvioida harjoittelun toteutumisen kustannuksia sekä 
ryhtyä tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin yhteistyössä 
harjoitteluun osallistuvien toimijoiden kanssa 
arvioida yhteiskunnallisten muutosten ja päätöksenteon merkitystä 
opiskelijoiden harjoitteluihin ja harjoittelun oppimisympäristöihin 
sekä määrittää tarvittavat toimenpiteet (sis. tutkimus- ja 
kehittämistoiminta)   
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