
 

HARJOITTELUN JÄLKEEN  

 

OPISKELIJAN, OPETTAJAN JA AMMATTIKORKEAKOULUN TEHTÄVIEN TOTEUTUMINEN 

 
 OPISKELIJA 

 

OPISKELIJAN TEHTÄVÄT HARJOITTELUN JÄLKEEN  
 
                                                                                                               KYLLÄ OSITTAIN EI 

 
palauttaa mahdolliset harjoitteluyksikön avaimet, kulkukortit 
ym. välineet harjoittelupaikan ohjeiden mukaisesti  

   

toimittaa toteutuneeseen harjoitteluun liittyvät dokumentit ja 
sovitut oppimistehtävät harjoittelun ohjaavalle opettajalle 
ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan 

   

osallistua ammattikorkeakoulun ja harjoitteluympäristön 
järjestämiin erilaisiin harjoittelun reflektiotilaisuuksiin /-
käytänteisiin (esim. seminaarit, blogi) 

   

reflektoida omaa osaamistaan ja kehittämistarpeitaan 
harjoittelussa saamaansa palautteen ja arvioinnin perusteella 

   

laatia suunnitelma seuraavien opintojen ja harjoittelujen osalta 
saavuttaakseen opetussuunnitelman mukaiset 
osaamistavoitteet 

   

antaa palautetta saamastaan ohjauksesta ohjaajalle, 
harjoitteluympäristölle, ohjaavalle opettajalle ja 
ammattikorkeakoululle 

   

esittää kehittämisideoita harjoittelun oppimisympäristöön, 
ohjaukseen ja arviointiin 

   

osallistua tarvittaessa opiskelijakollegoidensa vastaavan / 
tulevan harjoittelun perehdyttämiseen 

   

noudattaa asiakkaisiin/ potilaisiin ja harjoitteluympäristöön 
liittyvää vaitiolovelvollisuutta harjoittelun jälkeen 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 OPETTAJA  
 

OPETTAJAN TEHTÄVÄT OPISKELIJAN HARJOITTELUN JÄLKEEN  
 
                                  
  

KYLLÄ OSITTAIN EI 
 

huolehtia, että opiskelija reflektoi oppimistaan sovitulla tavalla 
harjoittelun päättyessä 

   

arvioida opiskelijan osaamisen kehittymistä harjoittelun / työn 
opinnollistamisen päättyessä (etukäteen sovitulla tavalla) 
yhteistyössä opiskelijan ja harjoitteluympäristön ohjaajan/ 
yhdyshenkilön kanssa  

   

tehdä arviointi opiskelijan harjoittelun hyväksymisestä / 
hylkäämisestä ja kirjata opintosuoritus opintorekisteriin 

   

kirjata ja säilyttää opiskelijan harjoitteluun liittyvät dokumentit 
ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti 

   

arvioida harjoittelun oppimisympäristön sopivuutta suhteessa 
opiskelijan opintojen osaamistavoitteisiin ja tiedottaa 
poikkeamista/ muutoksista ammattikorkeakoulun ja 
harjoitteluorganisaation vastuuhenkilöille 

   

reflektoida ja hyödyntää saamaansa henkilökohtaista palautetta 
opiskelijan ohjauksesta  

   

ylläpitää ja kehittää ammatillista ja ohjausosaamistaan (mm. 
substanssi- ja pedagoginen osaaminen, valmiudet ja motivaatio 
opiskelijaohjaukseen) 

   

seurata harjoitteluihin liittyvää kansallista ja kansainvälistä 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa 

   

kehittää monikulttuurista osaamistaan ja valmiuksiaan 
erilaisista kulttuureista tulevien opiskelijoiden ohjaamiseen 
(esim. kansainväliset opiskelijat) 

   

koota opiskelijan ja harjoitteluympäristön palautteita ja 
kehittämistarpeita ja -ideoita hyödynnettäväksi 
opiskelijaohjauksen ja harjoittelun suunnitteluun, toteutukseen 
ja arviointiin (esim. pedagogisten ratkaisujen sopivuus) 
yhteistyössä opiskelijoiden, kollegoiden ja 
harjoitteluorganisaation kanssa 

   

osallistua opetussuunnitelman ja opiskelijoiden harjoittelu-
prosessin kehittämistyöhön (esim. arviointikriteerit) 

   

ideoida, kehittää ja valmistella uusia harjoittelun toteutuksen ja 
opiskelijaohjauksen tapoja sekä harjoittelun 
oppimisympäristöjä (esim. monialaiset, ammattien väliset, 
kolmas sektori) yhteistyössä opiskelijoiden, kollegoiden ja 
harjoitteluorganisaatioiden kanssa 

   

osallistua aktiivisesti erilaisten harjoittelun 
oppimisympäristöjen kehittämistyöhön, kokeiluun/ käyttöön 
ottoon (esim. digitaaliset oppimisympäristöt) 

   

huomioida toteutuneen harjoittelun ja opiskelijaohjauksen 
kustannuksia ja raportoida merkittävistä muutoksista 
harjoittelujen vastuuhenkilölle/ ammattikorkeakoulun johdolle                                                                                

   

 

 

 

 



 AMMATTIKORKEAKOULU  

 

 

 

 

 

AMMATTIKORKEAKOULUN TEHTÄVÄT OPISKELIJAN HARJOITTELUN JÄLKEEN 
 

 KYLLÄ OSITTAIN EI 
varmistaa, että opiskelijoiden ohjaus ja arviointi harjoittelu-
ympäristöissä on toteutunut harjoitteluun liittyvän lainsää-
dännön, kansallisten ja kansainvälisten sopimusten, sovittujen 
määräysten, laatukriteereiden ja toimintaohjeiden mukaisesti   

   

seurata ja arvioida opiskelijoiden, opettajien sekä 
harjoitteluympäristöjen palautteita harjoittelun toteutumisesta  
ja opiskelijaohjauksesta 

   

kehittää harjoitteluiden toteutusta ja opiskelijaohjausta 
yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja harjoittelu-
ympäristöjen 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. amk:n palautekyselyt, CLES+T -arviointi) 

   

mahdollistaa opiskelijoiden harjoitteluista vastaavan 
henkilöstön osallistumisen harjoittelua koskeviin työryhmiin, 
koulutustilaisuuksiin 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 kansain-
väliseen opiskelijoiden harjoitteluihin ja opiskelijaohjaukseen 
liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan 

   

päivittää harjoittelusopimuksia yhteistyössä harjoittelu- 
organisaatioiden kanssa   

   

vastata mahdollisista harjoitteluun liittyvistä kustannuksista 
sopimusten mukaisesti   

   

olla mukana kehittämässä vastavuoroista harjoittelu-
yhteistyötä (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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