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 ENNEN HARJOITTELUA  

        

OPETTAJAN TEHTÄVÄT ENNEN OPISKELIJAN HARJOITTELUA  
                                                                                                                                                            
                                  
                                                                                                                      

KYLLÄ OSITTAIN EI 
 

varmistaa, että opiskelijalla on tarkoituksenmukainen harjoittelun 
oppimisympäristö, joka mahdollistaa opetussuunnitelman 
mukaisen osaamisen kehittymisen 

   

ohjata opiskelijaa valmistautumaan harjoitteluun ja sen 
toteutumisen käytänteisiin 

   

ohjata opiskelijaa perehtymään harjoittelun osaamistavoitteisiin, 
oppimisen reflektointiin ja arviointikriteereihin ja -käytänteisiin    

   

huolehtia, että harjoitteluun, opiskelijaan ja hänen ohjaamiseensa 
liittyvät tarvittavat tiedot ja dokumentit ovat opiskelijan, ohjaajan 
/ yhdyshenkilön saatavilla (esim.  harjoittelun tavoitteet ja 
arviointikriteerit, opiskelijan opintojen vaihe, oikeudet, 
velvollisuudet ja vastuut osaamistavoitteiden saavuttamisessa, 
ohjaavan opettajan yhteystiedot) 

   

varmistaa, että opiskelijalla on harjoittelun edellyttämä osaaminen 
ja harjoitteluun vaadittavat opinnot suoritettu 

   

varmistaa opiskelijalta, että hän on huolehtinut harjoittelun 
vaatimat ennakkoedellytykset (esim. rokotustodistus, 
rikostaustaote) 

   

sopia harjoittelun aikaisista ohjauskäytänteistä opiskelijan ja 
harjoittelun oppimisympäristön kanssa 

   

huolehtia opiskelijaohjauksessa tarvittavasta pedagogisesta ja 
substanssiosaamisestaan 
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OPETTAJAN TEHTÄVÄT OPISKELIJAN HARJOITTELUN AIKANA  
                                                                                                                                                            
                                  
                                                                                                                      

KYLLÄ OSITTAIN EI 
 

luoda motivoiva ja myönteinen ohjauksellinen vuorovaikutussuhde 
opiskelijan ja ohjaajan kanssa 

   

olla opiskelijan ja ohjaajan tavoitettavissa sovitulla tavalla 
harjoittelun aikana 

   

osallistua opiskelijan oppimisprosessin ja ammatillisen kasvun 
ohjaukseen ja arviointiin opiskelijan, harjoitteluorganisaation ja 
ammattikorkeakoulun kanssa sovituilla tavoilla 

   

toteuttaa opiskelijan oppimisen ohjausta suunnitelmallisesti ja 
rakentavasti yhteistyössä ohjaajan/ ohjaajien kanssa   

   

tukea ohjaajaa/ ohjaajia opiskelijan oppimisen ohjaamisessa ja 
arvioinnissa 

   

ohjata opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittymistä 
tarkoituksenmukaisilla menetelmillä mahdollistaen oppimisen 
reflektoinnin (esim. lähiohjaus, etäohjaus, digitaaliset menetelmät) 

   

ohjata opiskelijaa tarkastelemaan ja arvioimaan harjoittelun 
oppimisympäristöä ja omaa ammatillista toimintaansa näyttöön 
perustuen 

   

rohkaista ja ohjeistaa opiskelijaa pyytämään palautetta 
oppimisestaan 

   

seurata ja arvioida, että opiskelija saa harjoittelussa asianmukaista 
ohjausta  

   

arvioida opiskelijan toimintaa ja oppimisprosessin etenemistä 
harjoittelussa 

   

seurata, että opiskelijan harjoittelu toteutuu harjoittelua koskevan 
lainsäädännön ja toimintaohjeiden mukaan  

   

ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin opiskelijan harjoittelun 
erityistilanteissa (esim. tapaturmat, infektiot, väkivalta, 
päihteidenkäyttö, uhkatilanteet, valitukset, rikokset) soveltaen 
mm. SORA (Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja) –
lainsäädäntöä 

   

huolehtia tarvittavat jatkotoimenpiteet opiskelijan harjoittelun 
keskeytyessä äkillisesti (esim. sairastuminen) 

   

osallistua harjoitteluun liittyvien haastavien tilanteiden selvittelyyn 
ja huolehtia sovituista jatkotoimista yhteistyössä ohjaajan/ 
vastuuhenkilön kanssa 

   

ottaa tarvittaessa puheeksi opiskelijan harjoittelun jatkamisen 
edellytykset (keskeyttäminen tai hylkääminen) sekä huolehtia 
tuesta ja vaadittavista jatkotoimista 

   

olla mukana toteuttamassa monialaisten /eri tutkinto-ohjelmista 
koostuvien opiskelijaryhmien harjoittelun oppimistilanteita   

   

olla mukana toteuttamassa eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden 
harjoittelun oppimistilanteita   

   

sopia opiskelijan harjoittelun arvioinneista (esim. väliarviointi ja 
loppu-/ kokoava arviointi) ja toteutustavasta opiskelijan ja ohjaajan 
kanssa 
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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 
harjoitteluprosessin 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                                                                                
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