HARJOITTELUSOPIMUS
PLACEMENT AGREEMENT
Harjoittelijan tiedot/Student
Nimi/Name

Opiskelijanumero/Student Number

Koulutus, suuntautumisvaihtoehto, opintojen aloitusvuosi / Degree Programme, Targeted Degree,
Starting year of the Study

Ryhmätunnus/ Group Code

Syntymäaika/ Date of Birth

Puhelin/Telephone

Sähköpostiosoite/Email

Harjoittelupaikan tiedot/Work Placement Organisation
Harjoittelupaikka/Name of the Company

Toimiala/Branch of The Company

Lähiosoite/Address

Postinumero ja postitoimipaikka/Postal Code and Town

Yhteyshenkilö / esimies / Contact Person

Puhelin/Telephone

Sähköpostiosoite/Email

Ammattikorkeakoulun tiedot / University of Applied Sciences (UAS)
Yhteyshenkilö / Harjoittelun ohjaaja/ Contact Person
Puhelin/Telephone Contact Person

Sähköpostiosoite/ Email Contact Person

Harjoittelusuhteen tiedot/Work Placement
Harjoitteluaika/ Time

Harjoittelusuhteen tyyppi/Salary

Työaika h/vko

Palkaton/There is no salary

___.___.20___- ___.___.20___

Palkallinen/The amount of salary is

€ kk/month

Työtehtävät/ Tasks

Harjoittelun tavoitteet on esitetty harjoittelusuunnitelmassa.
Objectives for placement have been described in the placement plan.

Allekirjoitukset/Signatures
Harjoittelupaikan yhteyshenkilö/ Contact
Person of the Company

Opiskelija/Student

Ohjaava opettaja/ Tutor at the UAS

_______
pvm/date

_______
pvm/date

_______
pvm/date

Centria ammattikorkeakoulu

Kokkola kampus,

Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola

https://web.centria.fi/

HARJOITTELUSOPIMUS
PLACEMENT AGREEMENT
SOPIMUSEHDOT

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin
käytännön työtehtäviin sekä tietojen että taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu syventää
opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista
opiskelua.
Opiskelijalla on harjoittelun aikana opiskeluoikeus ammattikorkeakouluun ja hän on opiskelijan
asemassa. Mikäli opiskelija ei ole työsuhteessa, opiskelijan tapaturmavakuutus on hoidettu
ammattikorkeakoulun toimesta. Harjoittelupaikka vastaa siitä, että opiskelijan harjoittelussa
noudatetaan alalla vallitsevia yleisiä työsuojelusäädöksiä sekä työharjoittelupaikan omia
työturvallisuusmääräyksiä. Mikäli harjoittelupaikalla on luottamuksellista ja salassa pidettävää
tietoa, harjoittelupaikka solmii erillisen salassapitosopimuksen harjoittelijan kanssa.
Harjoittelun yhdyshenkilönä ammattikorkeakoulun puolelta toimii harjoittelusopimuksessa nimetty
harjoittelun ohjaaja. Harjoittelupaikalla tapahtuvasta ohjauksesta vastaa harjoittelusopimukseen
nimetty ohjaaja työpaikalta. Mikäli harjoittelun toteuttaminen harjoittelusuunnitelman mukaisesti
vaarantuu, tulee harjoittelupaikan yhdyshenkilön ottaa välittömästi yhteys harjoittelun ohjaajaan.
Sopimus päättyy normaalisti harjoitteluajan päättyessä. Sopimus voidaan purkaa kesken
sopimuskauden työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaisin perustein tai mikäli harjoittelulle asetettujen
tavoitteiden saavuttaminen muutoin on huomattavasti vaarantunut.
Sopimusta koskevat tulkintaerimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimuksen
tekijöiden keskinäisissä neuvotteluissa.
Tämä sopimus on laadittu kolmena samansisältöisenä kappaleena, yksi kullekin sopijaosapuolelle.

CONDITIONS FOR THE AGREEMENT

The objective of the placement is to give the student opportunities to get acquainted with the
essential practical tasks emphasised in their professional study and also to give possibilities to apply
the acquired skills and knowledge in working life. The placement is to deepen the student’s
expertise, to provide training for duties in the field, and to support and complement study in the
degree programme.
The student preserves his or her student status and the right to study at the University of Applies
Sciences during the placement. In case the student has no employment relationship with the
workplace provider, the student’s accident insurance will be paid by the University of Applied
Sciences. The workplace provider is responsible for making sure that the general occupational safety
regulations of the field and the labour protection regulations of the workplace are observed
appropriately. If any information dealt with in connection with the placement is confidential, a nondisclosure agreement is made and signed between the workplace provider and the student.
The placement is supervised by a tutor at the University of Applied Sciences. The tutor's name is
mentioned in the placement agreement. The supervisor at the workplace is a mentor, also
mentioned in the placement agreement. In case it becomes evident that implementation of the
placement is not likely to be realised as specified in the agreement the contact person of the
workplace provider shall immediately contact the tutor..
The agreement is terminated when the placement is finished. The agreement can be cancelled in the
middle of the agreement period based on the Contracts of Employment Act (8, §1) or if the
objectives of the placement cannot be reached anymore.
Any disputes in the interpretation of the agreement should be negotiated by the parties of the
agreement.
There are three identical copies of this agreement, one for each agreeing party.
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